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Iš Rusijos.
Suėmė atstovą s.-d. Tulia- 

kovą Rygoje.
Sausio 19 d. vieno Baltijos 

fabriko darbininko pakasy
nų metu buvo suimtas atsto
vas s.-d. Tuliakovas. Lydin- 
čiųjų minia, kurios skaičius 
siekė 1,000 žmonių, uždaina
vo pakasynų dainą. Polici
ja pradėjo skirstyti susirin
kusius. Beleidžiant karstą 
duobėn, atstovas Tuliakovas 
norėjęs tarti paskutinį atsi
sveikinimo žodį, bet tuo lai
ku prisiartino prie jo keli 
policistai ir jį suėmė. Nuė
jus i policiją ir pasisakius 

atstovui savo pavardę, jis 
buvo paliuosuotas.
Kaip Rusijoj apvaikščiota 

„Kruvinąjį Nedėldienį.” 
Nors buvo jau apie tai 

paminėta, bet tai buvo trum
pos žinios, paimtos iš tele
gramų. Dabar gi, atėjus iš 
Rusijos laikraščiams, gavom 
platesnių žinių apie tai, kaip 
darbininkai paminėjo tenai 
„Kruvinąjį Nedėldienį. Ir 
taip:

Peterburge 9 (22) sausio 
diena praėjo labai triukš
mingai — streikavo 120 su 
viršum darbininkų, buvo 
rengiama daugelije vietų de
monstracijos ir t.t. Jau 
prieš sausio 9 d. Peterburgo 
policija sužinojo apie busi
mąsias demonstracijas, pa
darė keliatą kratų ir surado 
pas darbininkus raudonųjų 
velavų su parašais ir prokla
macijų. 9 d. visose miesto 
dalyse dėžuravo skaitlingi 
policijos būriai, o 10 vai. į 
miesto vidurį atvyko patsai 
miesto viršininkas. Pirmą
ją vietą streikavusių skai
čiuje ir šįmet užima Viborgo 
pusė, kame streikavo 40 tūk
stančių su viršum. Taip pat 
žymus streikuojančių skai
čius buvęs Nevos ir Narvos 
vartų, kame streikavo dide-i 
lių valdžios fabrikų darbi
ninkai. šiek-tiek streikuo
jančių skaičius buvęs mažes
nis miesto vidurij, nes mies
to pakraščių darbininkus ne
leido važiuoti į miesto vidų-; 
rį. Vis dėlto Nevos pro
spekte buvo bandyta su
rengti demonstracijų, bet; 
nepavyko. Kaip policija 
skelbia, sausio 9 d. suimta 
134 darbininkai.

Maskvoje streikavo išvi
so 8,519 darbininkų. dau
giausia metalo fabrikų ir 
spaustuvių. Didelių sumiši
mų nebuvo.

Rygoj eksporto uoste me
tė dirbę 1,200 darbininkų. 
Išviso gi streikavo Rygoje 
ligi 60,000 žmonių. Įvairio
se miesto dalyse buvo iška
bintos vėliavos. Po gatves 
žmonių būriai darė demons
tracijas, dainuodami revo
liucijos dainas, kurie buvo 
policijos išskirstomi. Nema
ža žmonių suimta.
šunadvokačių suvaržymas.

Peterburgas,
ministerijos sutaisytas įsta
tymo projektas, kuriuo bus 
aštriai baudžiami beteisiai 
(pakampiniai) advokatai už 
bylų vedimą.

Potvinis.
Ekaterinodaras. — Paki-( 

lūs Kubaniaus upei, užlieta doties.

Teisiu

/
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miesto apylinkės, pakrančių 
kaimai ir stotįs.

Kitas Beilis.
Londonas. — Iš Peterbur

go telegrafuoja, kad šiomis 
dienomis netoli Kijevo tapo 
suimtas žydas rubsiuvys, 
vardu Paškov, kuris kaltina
mas už nužudymą pereitam 
gruodžio mėnesije jauno 
vaiko tikybiniais tikslais. Ši
tas vaikas taip pat buvęs vi
sas subadytas peiliu, kaip ir 
ans, už kurį Beilis buvo kal
tinamas. Iš pradžių many
ta, jog jis yra žydų vaikas, 
Jošol Paškov vardu, bet da
bar pasirodę, jog tai krikš
čionis, Tarnancevičius var
du.

Kova prieš žydus.
Lenkijoj, Pavislio guber

nijose, auga vis didesnė ir 
didesnė prieš žydus neapy
kanta. Lenkai pramoninin
kai ir dvasiški ja kursto žmo
nes prieš žydus, buk šie su
sitarę užgriebti visą Lenki
jos pramoniją ir padaryti tą 
kraštą savo lizdu. Ačiū to
kiems kurstymams žydus 
pradėta netik boikotuoti, bet 
ir vyti iš Lenkijos tlaukan. 
Taip iš įvairių vietų Piotr- 
kovo gubernijoje išvyta jau 
750 žydų šeimynų, skaitan
čių 3,750 asmenų.

Atsisakymas kareiviauti.
Kijevas. — Karės apygar

dos teismas teisė pulkininko 
sūnų Budkovą, kam jis atsi
sakęs kariumenėje tarnauti 
ir dargi kareivio rūbais vilk- 

■ tis. Budkovas teisinosi, kad 
jam neleidžia tat padaryti 
jo tikėjimo pažiūros. Teis
mas nuteisė jį 2 metam dis- 
ciplinarų batalionan.

Už kalinių kankinimą.
Ekaterinoslavas. — Ati

duoti teisman 4 policijos tar
nai, kam kankinę kalinius.

Bado liga.
Orenburgas. — Smailovo • 

persikėlėlių apskritije siau
čia cingos liga, atsiradusi 
dėl žmonių badavimo. 6 
kaimuose serga jau 255 žmo
nės.

Apvogė bažnyčią.
Druskininkuose (Lietuvo

je) bažnyčioj likos išlaužta 
pinigams rinkti skrynelė ir 
pavogti visi pinigai. Vagių 
nesusekta.
Dūmos atstovas traukiamas 

teisman.
Durnos atstovas Aleksan

drovas traukiamas teisman 
už parašymą straipsnio 
„Rusijos gilumoj,” o laikraš
čio „Rieč” redaktorius — už 
to straipsnio patalpinimą.
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IS AMERIKOS.Kynų republikos pavojus.
Kynų gudrasai preziden

tas Juan-ši-Kajus jau senai 
varo savo slaptąjį darbą už
griebti šalies valdžią į savo 
rankas. Dabar jis, matyti, 
jaučiasi labiau sustiprėjęs 
ir jau atvirai ima kovoti su 
republikos šalininkais. Pra
dėta jau net karpyti repub
likos konstitucija. Pavyz
džiui, norima joje pakeisti 
keliatą punktų, kad sustip
rinus prezidento valdžią, ir 
sumažinus parliamento įtek
mę. Norima, kad šalies val
dymas priklausytų ne nuo 
ministerių kabineto, kuris 
ra daugiau su parlamentu 
surištas ir jo dabojamas, bet 
nuo paties prezidento, ir tik 
jis neštų dėl to valdymo at- 

| sakomybę. žodžiu, slaptie
ji Juan-ši-Kajaus norai — 

i tai paliuosuoti sau rankas, 
kurios nori plačiau siekti, 
atsiriboti nuo parlamento 
ugštesne tvora, kad jis tiems 
norams negalėtų kliūčių sta
tyti.

Ministerių taryba, nuo 
parlamento atskirta, paliktų 
tik jo patarėja, kaip ir se
niau buvo prieš revoliucijos 
metus.

Dabar jau net skelbiama, 
ka"d tris ministerių tarvbos w t */
nariai, toms permainoms 1- 
vykus, busią iš tarybos pra
šalinti. Tie gi tris ministe- 
riai esą kaip tik republikos 
gynėjai ir Juan-ši-Kajus 
jais tikėties negalįs.

Didesnieji gi prezidento 
pataikūnai dar aiškiau 
kortas sklaisto. Viena 
džios tarybos komisijų 
siūlė net prezidentui, 
jis per artimąją tautos 
kilmę uždėtų sau ant galvos 
karaliaus vainiką.

Tos plačiosios perspekty
vos garbės godžiajam Juan- 
Ši-Kajui dar labiau, žinoma, 
sukelia vilties ir drąsos su
teikia...
Graikų-Bulgarų santikiai.
Sofija. — Graikų valdžia 

sutiko paliuosuoti visus bul
garų belaisvius, kurie tapo 
suimti Balkanų karės metu. 
Dabar jau tarp tų valstybių 
susidarysią taikos santikiai, 
ir jos paskirsią savo diplo-

vis, ir nusileidus ant van
dens bus galima plaukti. Mo
toras, kuriuo tas „skrajo- 

Wilsonas protestuoja prieš jantis laivas bus varomas, 
ginklų vartojimą laike strei- turėsiąs -00 arklių pajiegą.

Organizacija parupinimui 
motei;ms darbo.

New York. — Čionai tve- 
tokia organizacija,

Peršovė mokslininką.
Anglijai priklausančioj 

Pietų Afrikos daliję 10 va
sario laike medžioklės tapo 
peršautas profesorius Rob- 
son, pagarsėjęs chirurgas ir 
rašytojas.
Brazilijos potviniuose žuvo 

2,000 žmonių.
Paryžius. — Čionai pra

nešama, kad Brazilijoj, Ba- 
chia provincijoj, šiomis die
nomis potviniuose žuvo 
2,000 žmonių.

Muštynės parliamente.
Tokio. — Svarstant Cali- 

fornijos priešingą japonie- 
įčių ateiviams žemės įstaty
mą, Japonijos parliamente 
10 vasario kilo baisios muš
tynės tarp atstovų ir kad 
kiek jau butų reikėję šaukti 
kariumenę, kad išskirtytų 
besimušančius. Mat naci 
jonalistai priešingi savo val
džios švelniai politikai, kam 
ji lenkiasi prieš Jungtines 
Valstijas, kurios leidžia to
kius nedraugiškus japonie- 
čiams įstatymus. Nupeik
dami savo valdžios politiką, 
jie įnešė parliamentan ašt
rią rezoliuciją prieš Jungti
nių Valstijų valdžią. Tą re
zoliuciją besvarstant ir ki
lo muštynės. Kuomet atsto
vai parliamente mušėsi, apie 
parliamentą susirinko 25- 
000 žmonių ir laukė baisa vi-■ 
mo pasekmių. Galų gale įvy- 
kdinta tvarka ir prieita prie 
balsavimo. Ir 205-kiais bal
sais prieš 163 rezoliucija ta
po atmesta.
Bedarbė ir skurdas Italijoj.

Milanas. — Karštas be
darbių armijos šauksmas ei
na iš visų Italijos kraštų, o 

■ypač iš šiaurių, kur pramo- 
nija ir biznis daugiau išsi
vystę. Parliamento narys 
Mazzoni, kuris tyrinėjo tos 
bedarbės priežastį, tvirtina, 
kad toji priežastis buvo ka
rė su Tripoli ja. Nuo 1912 
m. Pavijoj bedarbių skai
čius padidėjo nuo 15% iki 

į 25%, Suzzaroj nuo 25% iki 
į 80%, o Ravenoj nuo 80% iki 
82%. San Saveroj apskri
tai imant 60% darbininkų 
vaikščioja be darbo, kuomet 
Piacenzoj iš 7,000 organi
zuoti! darbininkų 3,000 yra 
be darbo. Rovigoj šiuoin 
laiku ant kiekvieno 100 žmo
nių 58 yra be darbo, Bolo- 
gnoj ant kiekvieno šimto 
pripuola 60 bedarbių, Forilij
— 70, Foggijoj ir Ferraroje
— 70. Baisus skurdas viešpa
tauja Apulijoj, kur kasdie
na rengiamos triukšmingos

Nuskendo laivas.
Lizbona. — Anądien nu

skendo graikų garlaivis ”Di- 
mitri” susidūręs su kitu gar
laiviu. Prigėrė 5 žmonės.

Sudegė 8 žmonės.
Bombav, Indija. — Vienoj 

saldainių dirbtuvėj 6 vasa
rio čia kilo gaisras. Sudegė 
6 žmones.

Nauji žemės drebėjimai.
Atėnai. — Graikijos mies

te Lepanto buvo jaučiamas 
stiprus žemės drebėjimas. 
Suardyta keliatas namų.

63-jų vaikų motina.
Daktarų laikraštis, „The 

Medical Revievv of Re- 
views,” rašo apie senyvą, 
neurasteniška moteri, gvve- 
nančią Nicerijoj, Italijoj, 
kurios kaimynai padavė val
džiai ‘prašymą, kad paskir
tų tai moteriškei algą. Ši 
moteris yra pagimdžiusi 63 
kūdikius, 59 vaikus ir 4 mer
gaites. Per devyneris metus 
po ištekėjimo ji iš eilės pa
gimdė 11 kartų po 3 kūdi
kius. Vėliaus ji yra turėjus 
po keturis ant syk, ir kartą 
pagimdė šešis. Pavieniais! 

ji turėjo 12 kūdikių. Bet ne- 
kuomet jai nepasitaikė dvi- 
nučių. Tokiai motinai reikia 
pripažinti atlyginmą. sako 

tas lakraštis.
Macocho rūbų nuvilkimas.
Petrakovas. Vietos kalė

jimo bažnyčioje nuo nuteis
tųjų Čenstakavo.s vienuolių 
kun. Macocho, Starčevskio 
ir Olesinskio nuvilkta kuni
gų rūbai, jie patįs gi atskirti 
nuo katalikų bažnyčios ir 
prakeikti. Nuplėštųjų rū
bų vietoje duota jiems areš- 
tantų milinės.

Studentai streiklaužiai.
Krokuva. — Jagailos aka

demijoje buvo sušaukta su
eiga, kurioje kalbėta, kam 
studentai ėję dirbti akade
mijos sparustuvėn streikuo
jančių rinkikų vietoje. Suei
ga buvo triukšminga, ne
daug bereikėjo, kad susi-i _ ______
muštų. Pasidalyta į du bu- matijos atstovus, kurie galė- 
nu — streiklaužių salininkų įu tiedvi valstvbi atstovauti 
ir jų priešininkų. Dėlei ne- vfena prieš kitį 
tvarkos globėjas paleido su- T- „ >
eigą.

Portugalijos sujudimai.
Lizbona. — Uždengta 

geležinkelio darbininkų są
junga. Policija apstojo są
jungos namus, kuriuos buvo 
tuo metu kitų darbininkų 
sąjungų susirinkimai. Su- 

Abudu kaltinami už valdžios imta 200 žmonių, 400 pavyko 
įžeidimą.
Angliakasių streikas pasi

baigė.
Ekaterinoslavas. — Rv- 

kovo kasyklų darbininkų 
streikas pasibaigė. Darbi
ninkų reikalavimai dalimis 
išpildyti. Streikavo 5,000 
žmonių. Dėl darbininkų 
trukumo stingama anglies.
Telefonas Lietuvos miesteli’

Žagarė. — čia žadama 
miestelije įvesti telefono li
niją. ši linija bus jungiama 
su Ryga ir Šiauliais. Jau at
sirado 20 žmonių sų viršum, 
kurie norėtų telefonu nau-

i

i

'

jo 
val- 
pa- 
kad 

iš-

Kuro trukumas.
Krokuva. — Mieste pri- 

I truko anglies. Jų kainos di- 
| džiai pakeltos. Savo krašto 
kasyklos neg.ali jų užtenka
mai pristatyti, kadangi dė
lei Amerikos išeivybės stin
ga darbininkų. Gabenama 
dėl to anglių iš Prūsų.
Laukiama karaliaus abdi

kacijos.
Stokholm, Švedija. — Vie

tiniuose laikraščiuose pasi
rodė žinia, kad dabartinis

Į

išsislapstyti.
Socijalistas laimėjo, 

j Milanas, Italija. — Mies
to rinkimais laimėjo socija
listas Čipriani, gavęs 10,855 Švedijos karalius Gustavas 
prieš 6.112 ba^ų. kuriuos ketina abdikuoti ir pavesti 
gavo konstitucijonalistų sostą savo įpėdiniui, 
partijos kandidatas.

Armėnų teisės.
Konstantinopolis. — 

kų vyriausybė žada 
pavergtiesiems 
rinkimu teises, 
apskričiuose Van, Erzerum Laimėtas streikas, 
ir Bitlis busią leista armė- Londonas. — Anglių ne- 
nams rinkti savo atstovus i šiotojų ir vežiotoių streikas 
generales tarybas lygiomis jau pasibaigė. Visi darbi- 
teisėmis su musulmanais. 1 ‘

kų.
Darbo departamento sek- 

' rotorius W. B. Wilsonas sa- 
: vo metiniam raporte, išduo- riama 
tame prezidentui Wilsonui, kurios tikslu bus padėti be- 
protestuoja prieš vartojimą darbėms moterims ir mergi- 
šaujamų ginklų laike strei- noms susijieškot darbas, 
kų. Jis nurodo Colorados ir 
Michigano streikus, kur ne
tik valdžios kareiviai šaudo 
žmones, bet ir privatiškoms 
kompanijoms leistina prisi- 
samdyti ginkluotų sargų, 
kurie atlieka stačiai pasibai
sėtinus žmogžudystės dar-

; bus. W. B. Wilson reikalau
ja, kad kongresas išleistų 
tam tikrų įstatymą, kuris 
draustų vartoti nors šauja- 
mus ginklus kovoj kapitalis
tų su darbininkais.
Streikieris prieš sušaudymą 

buvo da sumuštas.
; Houghtono miestelije, ku
ris yra Michigano variaka-

i siu kovos centru, dabar tei- 
į siami du deputy šerifai ir 
kompanijos sargai už sušau-

Riaušės ir plėšimai.
Į Washingtoną telegra

fuoja, kad ant salos Hayti, 
kur dabar eina revoliucija, 
prasidėjo riaušės ir plėši
mai. Amerikiečių kariškas 
laivas „Nashville” išsodino 
jurininkus, kad apsaugojus 
svetimtaučius.
M. Naujokas areštuotas už 

išžaginimą mergaitės.
Iš Baltimorės, Md„ mums 

prisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpa, kur pasakyta, kad 
Mykolas Naujokas, 49 metų 
vyras, likos areštuotas už iš
žaginimą šešių metų mer
gaitės, Marės Narijauckie- 
nės dukters. Naujokas bu
vo pas Narijauckienę, kaip 

1 , . lietuviai sako, ant burdo. Tą
dymą streikierio Kollano. begėdišką darba, kaip mer- 

I Liudininkai teisme liudija, gaitės motina sako, jis atli- 
kad prieš sušaudymą šerifai kes nedėlioj po pietų, bet 
su minėtais sargais Kollaną mergaitė pasiskundė tik ki- 
da baisiai sumušė. Vienas ta dieną. Narijauckienė pa- 
iš liudininkų taipgi yra tų šaukė daktarą C. Rilandą ir 

tas pripažinęs, kad mergai
tė tikrai buvo užpulta (as- 
saulted). Motina tuomet iš
ėmė vvarrantą ir M. Naujo
kas tapo areštuotas. Pats 
Narijauckas, mergaitės tė
vas,dabar yra San Francis- 
coj.

Klaida prie šliubo.
’ Campaign, III. — 15 vasa
rio čia buvo toks atsitiki
mas: Prieš kun. A. Wicksą 
atsistojo prie šliubo dvi po- 
ri. Kunigas, kuris biskį ne- 
primato, sujungė vienos po- 

_____________________ ros jaunąjį su kitos poros 
mas maistas ir vaistai nebu- jaunaja, kurie stovėjo greta 
tų kenksmingi žmonių svei-i 
katai. Dabar gi žemdirbys- 

i tės sekretorius Houston to
kią komisiją panaikino. Mai
sto ir vaistų išdirbimo prie
žiūra pavesta chemjos biuro

■ viršininkui d-rui C. Z. Als- 
į bergui.

Plėšikų vadas keršija.
Jaurez, Meksika. — Šio

mis dienomis revoliucijonie- 
riai suėmė 22 plėšiku ir tuo
jaus juos sušaudė. Bet pats 
plėšikų vadas Maximo Cas- 
tillo pabėgo ir dabar be pa
sigailėjimo keršija. Taip 5

žvėrių peršautas.
Nusinuodijo 1,200 avių.

Tonopah, Nev. — Varant 
iš Rhyolite i Rawhide 2.000 
avių, pakelėj prie vienos dir
btuvės pagirdyta jas prūde 
ir tuojaus 1.200 avių nusti
po. Pasirodė, kad einantis 
iš dirbtuvės vanduo buvo 
nuodingas.

Panaikino maisto priežiū
ros komisiją.

Ikišiol Suvien. Valstijose 
buvo tam tikra komisija, ku
ri prižiūrėdavo, kad išdirba-

i demonstracijos prieš maisto vasario jis uždegė medini tu-
. v • • w I . . ’■* 1 z~l zx •» z-J z-i zv»z» r-. e ■v— !' anmokesciavima. v imame i —: — >------- - r —

tik Bari mieste yra 150,000 va traukini, kuns 
I x____ i~_ J_____ ant hponn mpdžir

anmokesciavima. Viename neH paleido i deganti ur- 
’' ; stovėjo

ant bėgių medžio prikrau- 
, tas. Kitoj vietoj jis sudegi
no'tiltą. Da kitur paleido 
nuo kalno kelis garvežius.

žmonių be darbo.
Popiežius vėl serga.

Roma, 16 vasario. — Po 11UV ^,1IV
niež’aus sveikata vėl suiro, kurie prie užsisukimo iš di- 
Vatikanąs labai susirūpinęs, delio smarkumo nušoko nuo 
Sakoma, kad "šventojo tė- bėgių ir nusiritę anie 1,000 

! vo” dienos jau suskaitytos. į pėdu pakalnėn visiškai susi- 
Rezignavo visas kabinetas.

Stokholm, 1
vasario rezignavo visas Šve
dijos ministerių kabinetas, 

i Rezignacija priimta.
Užsimušė orlaivininkas.
Versailles, Francuzija. —

Bandvdamas naują orlaivį,
'anądien nupuolė lakūnas 

ninku reikalavimai išpildyti. Roul de Reals ir užsimušė.

Napjas vastas nuo džiovos. 
Paryžius. — D-ras Van 

Tur- Stoksun pagarsino išradęs 
duot’ vaistą nuo džiovos.. Ligšiol 

armėnams da vaisto nuo tos ligos nebu- 
Tri juose jų vo.

daužė.
Švedija. —- 10 J 12 valandų per vandenyną.

Amerikos orlaiviuos kliubo 
narys Rodman Wanamaker 
užsakė New Yorke „Skrie
janti laivą,” kuriuo jis tiki
si i 12 valandų nulėkti iš A- 
merikos Europon. Tai bu
sianti tokia mašina, kuri oru 
skries kaip paprastas orlai

viens kito. Tik paskutinę 
porą jungiant jaunasis apsi
žiūrėjo, kad jo ranką kuni
gas sudėjo su ranka visai ne
pažįstamos merginos. Bet 
buvo jau per vėlu, nes pir- 

' moji pora su kitais savo pa
lydovais buvo jau išvažia
vus.
11 trusto savininkų už gele

žinių grotų.
New York. — Pirmu kar

tu Jungtinių Valstijų istori
joj trusto savininkai išvydo 
kalėjimą už laužymą prieš- 
trustinių įstatymų, kuomet 
teisėjas Wadhams vienuoli- 
ką tų piktadarių nuteisė per- 

i eitoj savaitėj 3 mėnesiams 
, Thombs kalėjiman ir užsi- 
Į kobėti da po $500 pinigais. 
Iš viso tų ponų nute'sta 13, 
bet 2 iš jų serga. Visi jie 
buvo sutvėrė ”paukštiesnos 
trustą.” kad pakėlus ant 
paukštienos kaina ir visiems 
nutartos kainos laikyties.

Nuteistųjų advokatai pa
davė aneliac’ią. Jei apelia
cija bus priimta, tai reb’^s 
trusto savininkai bus palei
sti po kauciia, dabar gi jie 
sėdi už geležinių grotų.

Pagimdė 5 kūdikius.
Tavlorsville, K v. — Tūla 

Berta Drury pagimdė č’onai 
5 kūdikius: tris vaikus ir 
dvi mergaiti.
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9 KELEIVIS

Peržvalga.
Socijalizmas — kuomi jis 
yra ir kaip jis Įkūnyti?
Tokiu antgalviu dabar 

"Laisvėj" eina J. Europiečio 
verslas O. Ameringerio vei
kalas, kuris vertėtų perskai
tyt kiekvienam darbininkui. 
Paduosime čionai nors neil
gą ištrauką, kur autorius 
kalba apie konfiskaciją:

"Mums rupi dabar klausimas: kaip 
socijalistai mano užimti trustus ir vi
są nuosavybę? Įvairiais budais ga
lima paimti nuosavybę savo artymo. 
Galinta ją paimti konfiskacijos bu
du. nepasakius nei ”ačiu tamstai.” 
Apie mus, socijalistus, yra sakoma, 
kad męs esame pirmiausiais konfis- 
katoriais, kurie pasirodė ant šios že
mės skritulio.

”Ir jeigu nebūtų tos senos repub
likonų partijos, kuri stovi ant sargy
bos "tvarkos” ir. kaip uola atmeta 
konfiskacijos bangas, tie nelabieji so
cijalistai. veikiausia, jau seniai bu
tų patuštinę 
nius.

"Kas tau 
konų partija 
kavus svetimą nuosavybę! Ji taip 
toli nuo to sumanymo, kaip męs nuo 
dangaus!

"Vienok netikėkime jai. Prisimin
kime tik geriau veikimą musų repub- 
likoniškų prietelių. Daug maž. 1863 
metais, kada toji partija buvusi dar 
visiškai jaunutė, ji sukonfiskavo 5 
milijonus negrų-belaisvių, kurių ver
tė tais laikais buvo visas bilijonas 
dolerių ! Gi tos minios negrų buvo 
neliečiama nuosavybė pietų planta
torių, nuosavybė, kurią buvo užgyru- 
si kaip Suvienytų Valstijų konstituci
ja, taip ir augščiausias šios šalies tei
smas. Nepaisant to. musų republiko- 
nai pasikėsino ant svetimos nuosa
vybės. neužmokėdami nabagams-plan- 
tatoriams r.ei sudilusio verdingio. 
Žmonės, kurie 1863 metais gynė sa- 
vo privatišką nuosavybę, pavadinta 
’revoliucijonieriais’ ir 'išdavikais' ir 
musų republikonai dainavo sau dai
nušką apie pakorimą ant sausos ša
kos Jeffo Davis, nors to žmogelio 
vienintelė nuodėmė buvo toji, kad ji
sai gynė savo privatišką nuosavybę, 
kuria buvo negrai.

"Na, tai ką ponai republikonai, ar 
jus vis dar tvirtinsite, kad niekad ne
konfiskavote svetimos nuosavybės ?

"Dabar imsime nagan demokratus. 
Tie taip pat sakosi nesikėsiną ant 
nuosavybės.

"Pavelykite mums atsiminti dar vi
sai artimus laikus, kuomet demokra
tų partija turėjo didžiumą Oklahoma 
valstijoj. Gerieji demokratai balsa
vo tuomet už blaivybę. Demokratų 
partija sukonfiskavo visas karčiamas, 
visus bravorus toj valstijoj. Gi tok
sai Anheuser-Bush iš St. Louis išdėjo 
daugiau nei milijoną pastatymui bra
voro Oklahoma City. įdėjo visą mi
lijoną (uždirbtą prakaite veido savo! 
"Kaipgi) ir biznis buvo puikiai patep
ėtas. O musų demokratai išardė jo vi
są nuosavybę vienu tik plunksnos pa
braukimu, neatlygindami jam nei me
diniu nikeliu. Negana to. Minėto j 
bravorininko sandėliuose buvo sudėta 
30 tūkstančių butelių alaus, šalto, 
puikaus alaus!!!

"Mano prieteliai! Jus galite sau 
įsivaizdinti, koks piktumas turėjo ap
imti tą vokieti bravorininką, kuomet 
jo numylėtas bačkas išliejo j kanalą. 
Pasekmė to viso buvo tatai, jog vė
žiai ir žuvis bent dvi savaiti buvo pa
sigėrę.

"Argi tai nebuvo konfiskacija ? Ar
gi tai nebuvo pasikėsinimas ant 
švenčiausių biznio teisių ?

"Jeigu kada nors išauš konfiskavi
mo diena ir socijalistams reikės per
tvarkyti gyvenimas, paveskime tada 
konfiskacijos darbą musų demokra
tams ir renublikonams. Jie jau yra 
pakankamai išsimiklinę tame amate.” 

Toliaus autorius nurodo 
da Įdomesnių konfiskacijos 
pavyzdžių. Gerai butų, kad 
"Laisvė” tą veikalą išleistų 
atskiroj knygoj.
"Laisvė" jau apleidžia Bos

toną.
"Laisvės" No. 12-tame 

skaitom šitoki pranešimą: 
"Dar du 'Laisvės' NN išleisime So.

Bostone. 'Laisvės’ N. 15 išeis jau iš 
Brooklyno. Ant visos savaitės rei
kės sutrukti, nes tiek laiko, maždaug, ' 
tižims perkraustymas mašinų ir jų '

pono Rockfellerio kiše-

davė! Ar tai republi- 
butų kada nors konfis- 

nuosavvbę!

sutvarkymas naujoje vietoje. Betgi 
savo skaitytojams 'Laisvė’ nesitiks 
skolinga. Jau nutarta yra išleisti 
specijalj ‘Laisvės’ N, kuris išimtinai 

| bus pašvęstas kankinių ir revoliuci- 
jonierių gyvenimui, kovai ir vargams 
aprašyti.”

Toliaus "Laisvė" aiškina, 
kodėl ji keliasi i Brooklyną. 
Nors neužginčijamu yra 
faktas, kad socijalistų Įtek
mė visuomenėj kas diena vis 
auga; kad prieš sutartingą 
socijalistų spaudos ir kriti
kos balsą neatsilaiko tauti
ninkų ir klerikalų choras; 
kad tarp socijalistiškų laik
raščių egzistuoja ne vien tik 
formalė vienybė, bet ir idėji
nis draugiškumas, —

"Taėiaus, kasgi nežino, kad musų 
' socijalistiškoj šeimynoj laiks nuo lai
ko kildavo vaidai, tai mažesni, tai di
desni. nors principiališkai visi męs 
stovėdavom ant vienos idėjinės pa- 

! pėdės! Tiek Sąjungoje, tiek laikraš- 
i tijoje, tiek kitose veikimo srytyse bu
vo ir tebėra dar šnairavimų, neužsiti- 
kėjimo.”

Taigi dėl šitų va priežas
čių "Laisvė" ir keliasi Į 
Brooklyną. kur tokia plati . 
dirva ligšiol buvo kaip ir ap
leista. Tokiu budu siste- 
matiškiau bus padalytas 
darbas. Brooklyniečiams 
draugams susilaukus darbi
ninkiško laikraščio kur kas 
bus lengviau varyti apšvie- 
tos darbas. Mat —

"reikia dar žinoti, kad musų soci- 
jalistiški laikraščiai ne vien agituoja 
savo spausdintu žodžiu. Jie per savo 
atstovus plačiausia darbuojasi ant pa
grindų. scenoje, pašelpinėse ir kultū
rinėse draugijose."

Taigi —
”Perdidelis intelektualių spėkų su- 

sispietimas Bostone bus normališkiau 
išsklaidytas, kuomet 'Laisvė’ bus di
džiajam New Yorke, kurio apygar
dose randasi apie 50,000 lietuvių.”

Vadinas, męs nebėgam 
nuo kovos lauko, sako to
liau "Laisvė." bet ūžimam 
da platesnį lauką kovai su 
darbininkų priešais.

Linkime "Laisvei" kuoge- 
riausios kloties ir kuodi- 
džiausių pasisekimų.

Redaktorių permainos.
Drg. P. Grigaitis, redaga

vęs ligšiol "Pirmyn,” pa
kviestas Chicagon prie nau
jo darbininkiško laikraščio, 
kuriam leisti tenai susitvėrė 
tam tikra bendrovė. Į drgo 
Grigaičio vietą prie "Pir
myn" išvažiavo iš So. Bosto
no drg. J. B. Smelstorius.

Chicagos Žinios.
"Patamsio Galybė." pen

kių veikmių dramą, vaidino 
Dramatiškas Ratelis prie L. 
S. S. VIII Rajono. Šis vei
kalas, regis, da pirmu sykiu 
pasirodė lietuvių scenoje. A- 
pie veikalo vertę nėra nieko 
sakyti, nes jis yra išėjęs iš 
po plunksnos genijališko ra
šė jo L. Tolstojaus. Kas yra 
matęs scenoje Maksimo Gor
kio veikalą "Ant Dugno," 
tas gali numanyti ir apie 
Tolstojaus veikalą "Patam
sio Galybė." Gorkio "Ant 
Dugno" atvaizdina augštes- 
nės luomos nusigyvenusiųjų 
typus, kuomet Tolstojaus 
"Patamsio Galybė" — tam
sių kaimiečių gyvenimą. 
Kaip viename, taip ir kitame 
veikale nusižudymai, nuodi
jimai, paleistuvystės žydėte 
žydi.

ŠĮ veikalą lošiant geriau- 
i šiai atsižymėjo M. Visockie- j 
nė (Antanienė), V. Paškau- 
skas (Antanas), J. Buragas; 
(Petras), J. Sankunas (My
kolas) : taipgi neblogai lošė 
ir kiti.

Režisieriavo Br. Vargšas. 
Publikos buvo apie 4 šimtai; 
Rateliui atliks turbut gero, 
pelno.

♦

Sutikimas iš lietuviu chi- 
. caciečių tarpo jau seniai iš
važiavo : čia visuomet vieš
patauja savo rūšies "aud
ros." žmonės nasidalinę i dvi 
grupi: socijalistai ir anti-

socijalistai (prie pastarųjų gas dalyko neištyręs ir pra- kių atskaitų jam neleidžia 
priklauso tautininkai su ku- dėjo keikti. Bereikalo “ ’ ’ x
niginiais, o dabar da prisi- * ‘ ‘ *
dėjo ir "anarchistai”). Nors 
"Lietuva” buvo pradėjusi 
peštis su kuniginiais, geriau 
pasakius, su "Draugu," bet 
tai buvo tik šposai; išsigėrė 
“šlico" ir vėl viskas ”quite.’

Kaip pirmiaus, taip ir da
bar socijalistai visur ima 
viršų: jie geriausia teatrus 
atlošia, prakalbas parengia, 
geriausiai padainuoja, dau
giausia knygų ir laikraščių 
išplatina, pertai ir publika 
daugiaus simpatizuoja soci
jalistams, negu garsiems 
Vytauto bei Gedemino su- 
nams — tautininkams.

Bet. vyručiai, dabar musų 
"anarchistai" atbunda. Už
migus "Laisvajai Žmonijai," 
tie vyrukai, lyg žvirbliai va
nagą pamatę, buvo sulindę i 
krumus. Bet dabar, kaip 
jie patįs pranašauja. Chica
gos socijalistams artinasi 
baisi "audra."

Štabs-kopitonėlis "brolis" 
Andrius sako, kaip tik gaus 
darbą, tuojaus parsikviestas 
"garsų" oratorių ir A-B-C- 
logijos studentą L. Grikštą 
ir tada prasidėsianti kova su 
socijalistais. Pirmiausia ke
tina surengti visą eilę "dis
kusijų," visai naujos mados. 
Diskusantai turėsią pasidėt 
švarkus, atsiraitot rankoves 
ir tikrai "anarchistiškai" 
dalykus gvildenti.

Okad da geresnis būt pasi
sekimas, "anarchistėliai" 
gretinasi prie Vytauto sunų- 
— tautininkų abazo. Jau ir 
dabar musų "anarchistų" 
štabs- kapitonėlis "brolis" 
Andrius sako, kad "Lietuva" 
geriausis darbininkams laik
raštis.

Taipgi planuojama išleisti 
industrijalistų (I. W. W.) 
laikrašti, kad butų kur "L. 
Žmoniją" apgarsinti, kurią 
mano da leisti, nors neperi- 
jodiškai. Nežinia, kuomi ta 
"audra” prasidės ir pasi
baigs. bet turėsime užtekti
nai iš saviškių "anarchistė- 
lių" juokų. O ypač, jeigu jie 
koki nors Grikštą paims už 
redaktorių.

• jis 
rūpinasi, jeigu tokiuose Šo
kiuose butų kas nedoro, tai 

' miesto valdžia neleistų jų 
rengti, dabar gi visos geres
nės svetimtaučių draugijos 
ir kliubai juos rengia. To
liaus musų kunigužis išbarė 
savo "viemuosius," kad tie 
laiko ant sienų kalendorius 

; su mergų, šunų ir arklių pa
veikslais. Tokius kalendo
rius liepė išmesti, o pasika
binti kalendorių su "nekalto 
prasidėjimo" paveikslu. 
Kaip pasirodė, tame butą bi
znio, nes kaip tik išėjau is 
bažnyčios. pribėga vaikas 
su glėbiu kalendorių ir sako: 
"Pirk kalendorių su nekaltu 
prasidėjimu." Paklausiau, 
kiek; atsakė 15c. Geras biz
nis, pamislijau sau. jei už to
kį popiergalį butų galima 
gauti 15 centų.

Liet. Kun. Mindaugio d-ja 
turėjo balių 1 vasario Frei
heit Turner salėj, kuris da
vė draugijai $320 pelno.

A.Booben.

KORESPONDENCIJOS
NORNVOOD. MASS.

Sausio 25 d. atsibuvo čia 
tarptautinis apvaikščioji- 
mas sukaktuvių Kruvinojo 
Nedėldienio. Surengė ben
dromis jiegomis L. S. S. 133 
kp. ir vietiniai finai socija
listai.

Finų pučiamųjų instru
mentų orkestrą atidarant 
prakalbas sugrajino gailos 
maršą. Kalbama buvo finų, 
anglų ir lietuvių kalbose. 
Lietuviškai kalbėjo drg. L. 
Pruseika. Prakalbos paliko 
ant klausytojų gerą Įspūdi.

Aukų suaukauta 12 dole
rių su centais; aukos skiria
mos politiškiems kaliniams.

L. S. S. 133 kp. savo susi
rinkime apsvarsčius reika
lą Įgijimo sąjungai preso, 
nutarė paaukaut iš kasos $5.

J. Stančikas.

Moteris balsuos. Kaip vi
siems jau žinoma. Illinois 
valstijos moteris gavo bal
savimo teisę, todėl 3 d. vasa
rio apie šimtas penkias de
šimt tūkstančių moterėlių 
susirinko prie registracijos 
ofiso ir užsirašė kaipo bal
suotojos. Jos pirmu syk tu
rės čia teisę balsuoti. Lie
tuvės moteris irgi neatsilie
ka nuo kitų tautų moterų. 
Jos irgi "progresuoja."

Štai tūlas Bagdžiunas, lie
tuviškas politikierius, pri
klausąs prie 11-tos vardos, 
užsimanė būt kandidatu t 
aldermanus, bet nebuvo kam 
jo paremti; atėjo jam min
tis i galvą, kad minėtoje var- 
doje yra keli tuzinai spangų 
moterėlių. Susitarė su ke
liais savo draugais tas mote
rėles suagituoti. Tuoj musų 
politikieriai sušaukė mote
rų susirinkimą Į "Aušros 
Vartų" bažnytinę svetainę 
ir sutvėrė joms "Lietuvių 
Moterų Republikonišką 
Kliubą." Na, o "brolį" Bag- 
džiuną, sulyg jo paties noro, 
pastatė kandidatu Į 11-tos 
vardos aldermanus. Vytau
to sūnus džiaugiasi, kad 11- 
tos vardos lietuvės atliko to
ki "ideališką" darbą dėl sa- 

j vo vargingos tautos.
Julijus Mickevičius.

matą, galėtų pabandyti čio
nai darbo pasijieškot. Be- 
to da čia yra audinyčių, ma- 
šinšapių, tartokų ir kt. Tarp 

i Bostono ir Franklino kas pa- 
į ra sulaksto 28 trukiai. Pra- 
j gyvenimas ir kambariai čia 
pigesni, negu kitur.

A. Armonas.

žydi stikliniuose daržuose. 
Gi darbininkui Florida nie- 
kuomi nesiskiria nuo kitų 
vietų, ši valstija turi 57 
miestus, turinčius nemažiau, 
kaip po tūkstantį gyventojų. 
Didžiausi iš miestų: Jack- 
sonivlle, Tampa, Pasacola, 
Key West ir St. Petersburg. 

Liaudis čia bene tamsesnė, 
negu šiaurinėse valstijose, 

"žmonėmis” (baltvei- 
socijalistais sėbrauja,! džiais)

daryti duota vyskupui jo 
prisieka. Parapija kreipė
si prie vyskupo ir šis pasakė, 
kad kun. š—kus meluoja ir; 
parapija gali jį atstatydinti 

‘ nuo vietos, jei jis nepildo pa-!
rupijos reikalavimų. Kuni
gas už tai parapijonis per 
pamokslą sausio 25 dieną iš
keikė, grūmodamas išbrau-į 
kimu iš parapijos tuos, kurie Su 

Į su socijalistais sėbrauja, džiais) čionykštiems neg- j 
kviesdami juos dainuoti pa- rams neleistina drauge sėdė- 
rapijos surengtuose vaka- ti ar tai gatvekarije ar trau
mose. Apreiškė, kad para- i kinije. Juos skaitoma že- 
pijoje jis vienas esąs visu- miau gyvulio. Tai mat XX- 
kuo: ir komitetu, ir iždinin- to šimtmečio civilizacija.
ku, ir parapijos uždirbti pi- Abelnas judėjimas čionai 
nigai jam priklauso. I yra lėtas, netaip kaip rytinė-

Bet ačiū dievui parapijo- se ar šiaurinėse valstijose, 
nis jau ne avinai ir pieme- kur viskas rieda, sukasi stri- ■ 
niui neleidžia su skūra kirp
ti vilną. Pirma šaukė, rėkė, 
kad reik bažnyčios, o dabar 
ją pasistatę pamatė, kaip ta 
bažnyčia rūpinasi darbinin
kų išganymu. Jau daugelis 
pirma karštų apginėjų ku
nigijos persitikrino, kas ku
nigams rupi.

Sausio 25 d. atsibuvo čia 
S. D. P. L. Skyriaus sureng
tos prakalbos paminėjimui 
Kruvinojo Nedėldienio. Ati
darymui susirinkimo sudai
navo duetą F. 
ir F. Pobedinskis 
ka, nusileidžia." 
drg. A. Karalius, 
darė gilų Įspūdi, 
vo p-lė O. Baužaitė "Atmin
čiai 22 sausio" ir "Neverkie 
matuše." P-lė L. Lizdinskai- 
tė — "Paskutini kartą.” De
klamacijos pavyko. Taipgi 
gerai sudainavo vietinis lie
tuvių darbininkų choras, 
kas žmonėms labai patiko.

Žmonių susirinko gana 
daug ir užsilaikė pagirtinai; 
matomai, civilizuojamės. 
Aukų surinkta S2.ll. Veikė
jams ir aukautojams S. D. 
P. L. S. taria nuoširdų ačių.

Felix Beržanskis.

I

Beržanskis 
"Saulė te-

Kalbėjo 
Kalba pa- 
Deklama-

MIUVAUKEE, WIS.
Sausio 17 d. čia buvo lie

tuvių parapijos balius, ant 
kurio komitetas užkvietė 
vietini lietuvių darbininkų 
chorą dainuotoi. Choras už- 
kvietimą priėmė ir progra
moj padavė tris dainas: 
"Lietuvos himnas," "Sveiki 
broliai” ir Francuzų marse
lietę. Tūli dievuočiai nusi
gando marselietės ir pradė
jo rūstauti, kam parapijos 
komitetas socijalistus kvie
čia dainuot, bet chorui su
dainavus gerai gal ir tie del
nais plojo. Tik vietinis kle
bonas nusigando, išgirdęs 
parapijos baliuje skambant: 
"Į kovą ei tėvynės sūnus!” 
Po dainų kun. pasišaukė dai- 
norius, kada patyrė kame 
dalykas, ir buvo manoma, 
kad turės kilti jau bent dra
matiškas nuotikis, tečiaus 
kitaip vyko; kun. Še—us 
nusivedė choristus prie baro 
ir liepė išsigert ant jo svei
katos. aimanuodamas, kad 
reikalinga butų ir parapijai) 

i turėt savo choras. Tame F. 
■Pobedinskis pakiša klebo
nui lapelį, apskelbiantį kru
vinojo Nedėldienio rengia

mą apvaikščiojimą. Kun. Š. 
pradeda aiškinti, kad tokie 
apvaikščiojimai be vertės, o 
kada prispirta ji pasakyti ar 
didesnę vertę turi poteriai 
už mirusius, tai pripažino, 
kad geriau veikt, negu snau- 

i sti.
Kunigas Įsakė komitetui 

baliaus Įplaukimą jam ati
duoti. bet komitetas nepa
klausė, tik liepė kunigui su
šaukti Į susirinkimą visus 
parapijos narius, o tada prie 
visų komitetas perduos ku
nigui parapijos uždirbtus pi
nigus. Komitetas taipgi, 
mat, reikalauja, kad kuni
gas visai parapijai išduotų 
aiškią atskaitą, kiek pinigų 

■ surinko bažnyčioje kolek- 
j tuodamas.

Kunigas apreiškė, kad jo-

Kunigo cenzūra ir biznis 
iš "nekalto prasidėjimo."
Chicagos” Apveizdos Dievo" 
parapijos piemuo uždraudė; 
savo avinams ir avelėms lan
kyli balius, kuriuose esti 
taip vadinami "moonlight” 
šokiai. Mat koks žmogelis 
nunešė jam plakatą, kur dėl 
didesnio visuomenės užinte- 
resavimo buvo tarp kito ko 
pasakyta, jok baliuje bus už-, 
gesinti visi žiburiai ir bus 
"moon-light" šokiai. Kuni- kių parapijos mitingų ,nė jo-

COAL DALE, PA.
Sausio 21 d. pas mus buvo 

prakalbos; kalbėjo J. Perkū
nas iš New Yorko. Keturios 
jaunos mergaitės iš Tama- 
qua, Pa., padeklamavo, pa
dainavo ir pašoko "noriu 
miego, saldaus miego.” La
bai pagirtina, kad tokios 
jaunos mergaitės savo už
duotis gana puikiai atlieka. 
Kalbėtojas savo ilgoj kalboj 
išaiškino netikusi draugiji
ni surėdymą ir sunkų dabar
tini darbininkų padėjimą.

• žmonių prisirinko gana 
skaitlingai ir gerai užsilai
kė, tiktai du buvo tokių mai- 

įšitgalvių, J. Z. ir V. M., ku
rie kaipir apuokai visą va
karą jarmulkom užsivožę 
kiauksėjo pakampėse. Kal
bėtojas smarkiai sudrožė 
kunigijai, primindamas Ry
mo katalikų kun. Schmidto 
darbą, kuris savo nėščią ga- 

' spadinę supiaustęs sumetė Į 
Hudson upę. Tuomi kalbė
tojas nurodė, kad tikėjimas 
žmogų nesulaiko nuo blogų 
darbų ir religiją gerokai pa
kritikavo akyvaizdoje kuni- 

; go, kuris čion rengia baž
nyčią statyt; tas kunigas, 
kaip dagį pakišus pašoko ir 
prasidėjo ginčai. Visos jo 
avelės pradėjo didžiu balsu 
bliaut ir jokiu budu kalbėto-j 
jas negalėjo gaut progos at
sakyti Į kunigo užsipuolimą.

Verčiau musų kalbėtojai 
teginkluoja žmones darbi
ninkus balioto ginklais, o 
męs gerai žinom, kad tai yra 
mus Įrankis, su kuriuo gali
ma ir Schmidtų darbams pa
daryt galas.

LSS. 107 kp. narys.

FLORIDA, FLA.
Buržuaziškos spaudos iš

garsinta, kaipo vieta links
miausiam žiemos laiko pra
leidimui, ne vienas ir dar
bininkų užsigeidžia tas lai
mes nors pamatyti. Laimės 
ir smagumynai visur ant 
svieto skiriami tik turčiams, 
jiems ir didžiausiose šiau
rių šalčiuose ekvatorio rožės

magai va. Net traukiniai 
girgždėdami ir siūbuodami 
vėžio smarkumu slankioja.

Priešais "šiauriečius" čio
nykščiai žmonės labai nuo
lankus.

Augščiausia oro tempera
tūra 96 , o žemiausia — 38 
laipsniai.

Žinoma, pripratusiam di
delių miestų susigrūdimuo
se gyventi čia išsyk pasida
ro nejauku, bet visgi sveika
tai bent naudingiau. Rods 
ir ne visiems galima čia bu
tų gyventi, nes pramonijos 
centruose sunkų rankų dar
bą vis. manoma, greičiau ga
lima gauti.. Gyvūnėlis.

HARVEY, ILL.
Lietuviai čionai pradėjo 

apsigyventi prieš 10—15 me
tų. Šiandien jų čia yra jau 
didokas būrys. Tarp tų ran
dasi tris draugystės: Šv. 
Juozapo, Šv. Onos ir Liet. 
Pašelpos Kliubas. Pasipir- 
kę žemę rengiasi statyt sau 
bažnyčią, o dabar Įsikūrė ir 
kooperativišką mėsinyčią, 
kuri, matomai, buvo reika
lingesnė, kadangi vietiniai 
mėsininkai labai žmones iš- 

. naudojo. Kooperacija paė
mė namą krautuvei ant iš- 
mokesčių. Nors ta vorus par

duoda daug pigiau, bet yra 
viltis, kad jei tik tvarka to
liaus bus, tai su laiku turės 
savo valgomųjų daiktų 
krautuvę. Tikrasis.

NEW HAVEN, CONN.
L. S. S. 27 kp. narys, ne- 

i žiūrint, kad ir ji daktaras 
! Šliupas yra priskaitęs prie 
į "benkartų," be kuopos lei
dimo surengė jam prakal
bas.

Suprantama, kad kaip vi- 
1 sur, taip ir čionai socijalistų 
; kuopos prakalbose Šliupas 
socijalistams gražių vardų 
nesigailėjo. Musų socijalis- 

I tai p-no Šliupo nuomone, tai 
išgamos, piemenis ir da gra
žesni... Reiškia, šalinkitės 
darbininkai nuo socijalizmo 

j ir socijalistų.
Kaip ten nebūtų, bet "so

cijalistas” rengiantis tokias 
prakalbas nėra socijalistų ir 
darbininkų klesos prietelių. 
Jam kuoveikiausiai turi būti 
parodytos dyris iš darbinin
kų organizacijos. L. S. S. 
27 kp. privalo kuoveikiau
siai organizacijos centrui 
priduoti faktus ar ji ar jos 
narys savo valia surengė so- 
cijalistišką organizaciją ar
dančias prakalbas. Kitaip 
visa kuopa papuola atsako
mybėn prieš viso pasaulio 

proletarijatą.
A. Talaudzevičius.

FRANKLIN, MASS.
Šis miestelis randasi neto

li gerai lietuviams žinomo 
Norwoodo, nuo Bostono 27 
angį, mylios. Saliunų nėra. 
Gyventojų yra apie 10,000. 
Vieta laibai smagi: iš vienos 
pusės giria, iš kitos — bliz
ga gražus ežeras. Iš lietu
vių kol kas čia aš tik vienas, 
bet tikiuos, kad neužilgo bus 
galima užvesti ir čionai lie
tuvių koloniją, nes dabar at
sidarė pianų išdirbvstė Tru- 
bridge Piano Co., kur gana 
gerai moka ir darbai gerai 
eina. Apie Bostoną yra 
daug lietuviu mokančių tą a-

GARDNER, MASS.
Vasario pirmą dieną va

kare Socijalistų salėj disku
tuota "Ar išnyks kunigija?" 
Vieni prisilaikė nuomonės, 
kad galės egzistuoti, jeigu 
prisitaikys prie progreso ir 
eis su žmonėmis, kiti nuro
dė, kad ji per amžius vilkosi 
ir velkasi paskui progresą, 
it vuodega, bet egzistuoti jai 
amžinai nėra pamato, nes ji 
rymo ant religijos, o religija 
— ant nežinės ir prietarų, 
kuriuos griauna mokslas. 
Dar nurodė visą eilę faktų 
parodančių puolimą religi
jos.

Į 89 kp. Įstojo 7 nauji na
riai. Kuopa vis auga.

Korespondentas. 

CLEVELAND, OHIO.
30 ir 31 sausio atsibuvo 

L. S. S. 3 kp. parengtos pra
kalbos. Kalbėjo drg. J. Per
kūnas iš New Yorko.

Pirmą vakarą išaiškino 
šiandienini darbininkų gy
venimą ; antrą — išguldinė- 
jo moterų klausimą.

Pe abu vakaru publikos 
buvo pilna svetainė; matyt, 
prakalbos patiko. Taipgi ant 
klausimų drg. P. aiškiai ai- 
sakinėjo. Dialogas drg. 
Naujoko su jo žmona labai 
žmones prijuokino.

L. S. S. 3-čia kp. pradeda 
darbuotis. Per Naujus Me
tus statė ant scenos "Pasku
tinė Banga," dabar mokina
si "Alkani Žmonės.”

Prieš neseniai apsivedė L. 
S. S. 3 kp. narys V. su p-le M. 
Sutartuvės atlikta civiliškoj 
formoj, kas apsaugoja jau
navedžiams keliatą taip la
bai reikalingų dolerių, ku
riuos už pakrapinimą van
deniu kunigas paima. Lin
kėtina susipratusiai jaunai 
porai laimingo gyvenimo.

Susitvėrusi draugystė 
"Laisvė,” labai gražiai išsi
vysto. Tas apsireiškimas 
irgi parodo, kad žmonių su
sipratimas plėtojasi.

Musų avelių piemuo neuž
miršta už tai kas nedėldie- 
nis bauginti savo avels rau
donu pavojumi; matomai 
pats jo labai bijo.

Mirtos Dr-stės choras 
pradeda sugyvent su 3 L. S. 
S. kuopa, iš ko reik pasi
džiaugti. Mirtos Choras 
vasario 14 d. turės savo va
karą.

Tamsunėlius žmones su
ka ir išnaudoja visokie gau- 
dagrašiai. Atsirado ir čia 
šundaktarių, kurie gydo 
žmones savo stebuklingais 
lašais. Gaila žmonelių, bet 
jei jų protas nuo skriaudikų 
neapsaugoja, tai nieks kitas 
neapsaugos. J. J—tis.

FITCHBURG, MASS. 
Katalikų "prakalbos.”

Šv. Kazimiero draugija 
parengė prakalbas 8 d. vasa
rio. Kalbėti atvažiavo iš 
Worcesterio zakristijonas ir 
iš Brocktono koks tai Nor
kūnas. Na, ir buvo "prakal
bos." Pirmininkas jau iš kal
ni pranešė, kad jokių "kriti
kų nebus,” turbut norėta pa
sakyt, kad balso niekam ne
duos, nes "kalbėtojas” to rei
kalavęs. (Rimtesni katali
kų kalbėtojai, kaip teko gir
dėti iš pačių draugystės na
rių, bijojo atvažiuoti dėl to, 
kad čia yra socijalistų, kurie 
juos paskui smailiai kriti
kuoja.)

Neva kalbėtojai taip suer
zino savo nesąmonėmis pub
liką, kad sunku buvo ir nu
malšinti. Kuomet vieni kė
lė triukšmą, kiti juokėsi, sa
kydami, kad "kalbėtojo ke
linės smunka." Ir ištiesų 
juokai tik ima, kad tokie
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žmonės nesigėdija važiuoti 
da į kitą miestą rodyties ant 
pagrindų. Tokiu „kalbėto
ju” gali būt kiekvienas. Iš 
tų „prakalbų” naudos buvo 
tik tiek, kad J. Muraška par
davė apie 50 ekzempliorių 
socijalistiškos „šakės.”

Bedievis.

SPRING VALLEY, ILL.
Vietinis musų kunigas 

Antanas veik kožną nedėl- 
dienį iš sakyklos bombar
duoja bedievius-socijalistus. 
Neseniai kunigas Antanas 
eidamas kur ten išgirdo 
žmogelį latyniškai giedant, 
tai tuo giedojimu taip pasi
piktino, kad per du pamosiu 
keikė ir ketino net parapijos 
mitingą šaukt, kad uždraust 
žmogui giedot „Dominus vo- 
biseum.” Stebėtėtina, kad 
žodžiai laikomi už šventus ir 
kunigų per mišias giedami 
dabar taip išgąsdino kunigą 
Antaną. Mus kunigas sako, 
kad socijalistai knygų nes
kaito ir juokiasi iš dievo. Čia 
irgi stebėtina. Bedieviai 
nė mokinęsi, nė knygų nes
kaitę, o drįsta šaukt kunigė
lius ant diskusijų, o kunigai 
nedrįsta stoti ir suginčyt 
bemokslius. O kas butų, 
jeigu tie bedieviai da vieną 
kitą knygą, anot kun. Anta
no, perskaitytų?! Tada mu
sų kunigėliams gal ant že
mės nė vietos nebūtų.

Nesenai čionai mirė ang- 
liakasykloj sužeistas Marty
nas Petkevičius, apie 30 me
tų amžiaus vaikinas. Velio
nis nors buvo laisvų pažiū
rų, bet kad turėjo pinigų,) 
tai giminių palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ir 
kunigai bedieviui giedojo a-i 
pie kelias valandas bažny
čioj. Vis tai už pinigus.

Darbai angliakasyklose 
čionai šiuom kartu eina ge
rai. Lietuviai, ypač jaunie-į 
ji, progresuoja; skaito dau-! 
giausia socijalistiškus raš
tus, „Keleivį,” „Laisvę,” 
„Kovą” ir „Pirmyn.” 

šilakojo Kvietkas.

kunigėliui rupi pasivažinėti 
automobiliuj su savo gaspa- 
dine daugiau, negu jo avelių 
dusios. Ir tegul linksminas 
pakol gali žmonelių sunkiai 
uždirbtais pinigais, nes ne
beilgai taip bus. Tuojaus 
žmonės neturės ir sau ant 
sausos duonos kąsnio.

Kadangi kunigas nepribu
vo, tai drg. J. P. Kučinskas 
sakė prakalbą temoj: „Ar 

yra reikalingos karės.” Kal
ba visiems labai patiko.

Kaip kitur taip ir čia už
eina bedarbė. Kaikurios mo- 
terįs eina dirbti, kuomet vy
rai neturi darbo. A. Ku-nė.

MONTREAL, KANADA. 
Išmetė kunigą iš kliubo.
Musų biznieriškr > tėvelis 

taip pasidarė drąsus, kad pri
sirašė prie Neprigulmingo 
Lietuvių kliubo. Stebėjomės, 
ką tas gali reikšti. Bet tuo
jaus išėjo aikštėn jo bizniškas 
mieris. Užsispyrė, kad kon
stituciją perdirbti ant romiš- 
kai-katalikiškos, o paskui gal 
ir priverstiną ausinę įrašyti, 
taip kad kiekvienas narys tu
rėtų eiti jau ausinėn, nori ar 
nenori. Bet laisvesni nariai 
prieš to jegomasčio norus už
protestavo, o ant galo ir jį pa
tį iš kliubo išbraukė. Iš tos 

' sarmatos ir pyktumo sekan- 
[ čioj nedėlioj tas piemuo išplū
do kliubą kuobiauriausiais žo
džiais, kurių aš čia nedrįstu 
nė atkortoti. Argi taip Die
vas tau, kunige, liepia mylė
ti savo artimą?

Darbai čionai eina prastai. 
Jonas Gulbinas.

MONTELLO, MASS.
Vasario 1 d. atsibuvo j 

Draugijų Sątaikos susirin- [ 
kimas. Tarp kitko nutarta 
kreiptis į draugystes prigu
linčias prie Santaikos, kad 
jos patartų savo nariams 
nesilankyti ant atžagarei- 
viškų draugysčių, kurios ne
priguli prie Sątaikos, pa
rengtų balių ir kitų bizniškų 
susirinkimų, kuriuos jos 
rengia tik dėlto, kad užken
kus progresyviškoms drau
gystėms. Prigulinčios prie 
Sątaikos draugystės paren
gia įvairių paislinksminimų 
ir nėra jokio reikalo remti 
atžagareivius.

Vakare atsibuvo lietuvių 
Liaudies Namo d-stės pa 
rengtos diskusijos; disku- 
suota: ”Ar išnyks pinigai a- 
teitije, ar ne.” Po diskusijų 
dauguma balsų pripažinta, 
kad ateitije pinigai turės iš
nykt. (Perdrąsus pranaša
vimas. Red.). Tarpuose bu
vo deklamacijos ir monolo
gai. Laisvas vaikas.

ROCKFORD, ILL.
Vasario 1 d. S. P. L. S. pa

rengė diskusijas ir užkvietė 
vietinį kunigą, kad jis pri
rodytų prieš publiką, kodėl 
jis priešingas socijalistams, 
nes jis tankiai išniekina juos 
per pamokslus. Taipgi už
kvietė drg. J. P. Kučinską 
iš Valparaiso, Ind., ginti so
cijalistų pusę. Kunigas ne
pribuvo. pasiaiškindamas, 
buk ne jį kvietė, nes negerai 
buvo vardas parašytas. Rei
kėjo būti Taškunas, o jie pa
rašė Staškunas.

Katalikai netikėjo, kad jų 
kunigėlis nepribus apginti 
save, atsilankė kur kas dau
giau, negu ant prakalbų at
silanko.

Musų kunigai tik ten gali 
keikti ir niekinti socijalis
tus, kur žmogus neturi bal
so. Man rodos, kad musų

MEDICINE HAT, ALTA.
Kaip aplinkiniuose mies- 

I tuose, taip ir čionai paskuti
niais laikais žymiai suma
žėjo darbai, o nekuriose 
dirbtuvėse net ir mokestį 
numušė nuo 25c. ant 15c už 
valandą. Vienas vokietys 
sumanė pasinaudoti iš be
darbės ; paėmė iš vieno gali- 
cijono $15, sakydamas, kad 
už tuos pinigus jis gaus dar
bą geležies dirbtuvėj. Tie
sa. gavo; bet už sąvaitės ir 
vėl paleido. Tuomet galici- 
jonas kreipėsi pas vokietį, o 
šis ir vėl pareikalavo pinigų. 
Netekęs kantrybės galicijo- 
nas apskundė apgaviką po
licijai, kuri tuojaus jį suė
mė ir pastatė po $250 kauci
jos. Kadangi kaucijos nie
kas už jį neuždeda, tai prū
sui prisieis gal patupėti iki 
teismo, o teismas bus tik ko
vo mėnesije. Vokietys bu
vo toj dirbtuvėj senas darbi
ninkas ir turėjo gerą darbą; 
ką jis rekomenduodavo, tą 
bosas ir priimdavo, o jis pats 
iš to žmogaus paimdavo už 
tai kyšį. Bet šis kyšis bene 
bus tik paskutinis. Kokios 
bus teismo pasekmės, prane
šiu kitu kartu. Jurgis.

WILKES-BARRE, PA. 
Keistos prakalbos.

Vasario 8 d. vienas asmuo 
parengė čionai prakalbas. 
Tuo asmeniu buvo visiems 
žinomas K. šeštokas. Kalbė
toją perstatė jo „burdingbo- 
sis.”

Kalbėjo jis

I
sitvėrusi bendrovė liaudies: nybėj Lietuvninkų,” kad 
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darbuojasi, išskyrus tik du dialogas, monologas bei de- 
nariu, kurie du dirba dėl klamacijos — grynai socija- 
„gešefto.” Nors aš jų savo 
korespondencijoje nebuvau 
įvardijęs, tečiaus susirinki
me jie iššoko, kaip Pilypai iš 
kanapių, ir pradėjo rėkti, 
kad aš juos apšmeižiau, tuo 
pačiu išsišokimu jau priro- 
dydami, kad ištiesų jie yra 
tais nariais, kurie dirba vien 
dėl „gešefto.” Nors dauge
lis narių pripažino, kad ko
respondencijoj pasakyta tei
sybė, bet kadangi pirmsėdis 
buvo jų sėbras, tad leido 
jiems plūsti ant manęs už 
įžeidimą neva garbės, kurios 
jie neturi.

Vyručiai, užsitarnaukite 
garbę, o ji nuo tokių kores
pondencijų nesudrebės.

J. Simoliunas.

Toliaus p. šeštokas pradė
jo kviesti užsirašyti „Kelei- namui statyti ir visi karštai plakatai buvo negražus, 
vį,” „Laisvę,” „Kovą” ir t.t. ~
Tuomet J. J. Nienius pa
klausė, ar jis turi iš redak
cijų leidimą pardavinėti bei 
užrašinėti tuos laikraščius, 
šeštokas atsako, jog namie 
paliko. Tuomet Nienius pa
sakė prieš publiką, jog yra 
melagis ir negali būti agen
tu tų laikraščių . šeštokas 
ant to atsakė, jog kas nori, 
gali ir pas Nienių bei pas 9 
kp. L. S. S. knygių užsirašy
ti visus tuos laikraščius.

Tuo tarpu pakilo K. De- 
mikis ir sako, kur tos kny
gutės, kurių išleidimui rin
ko užpernai aukas, šeštokas 
atsako, da neišleidęs. Ir duo
da kokią ten knygą, girdi, 
aš atsilyginu su tamista.

Tai kokios musų miestelij 
buvo prakalbos.

20 d. vasario atsibus kon
certas Miko Petrausko, Con- 
cordia Hali. Eikite ant to
kių vakarų kaip šis, kuris y- 
ra organizacijos rengiamas.

J. J. N.
NORAVOOD, MASS.

Debatai socijalistų su kleri
kalais.

Vasario 8 d. atsibuvo vie- 
nės L. S. S. 133 kp. surengti 
debatai temoje: „Kodėl kle
rikalai šmeižia socijalistus 
ir visokiais budais stengiasi 
jiems kenkti?” Socijalistų 
pusę gynė M. Akelaitis, M. 
Seargalis, K. Žurinskas ir F. 
Mokrevičius; klerikalų — 
W. ir P. Kudirkai, J. Peža ir 
J. Jeruševičius. Nors soci
jalistai faktais ir sukirto 
klerikalus, tečiaus balsais 
viršijo klerikalai; mat, pas- [ 
tarieji susivedė pačias ir vai
kus, sutelkė kaimynus, švo- 
gerius, kūmas, tetas ir dė
dienes ir susikuopė tokia 
minia možnių, kad net dy- 
vai, rodos, kad priešas apgu
lė miestelį. Priėjo visai ne- [ 
matytų gaivalų, rodes, išlin
do iš visų urvų kiekvienas į 
gyvas sutvėrimas, visi kurie 
tik apšvietą semia vien iš 
bažnyčios ir bačkutės. To- ___ __ _ ___ ~
dėl ir pradėjo trypti, rėkti apie 30 pažangių ir ener- 
tnuksmą kelti, o labiausia, j giškų vyrų. Jų pirmutiniu 
Kada socijalistas kalba. Zi-i darbu švietimosi ir švietimo 
j°ma’_kpkios publikos buvo ]įnkmėje yra reikalavimas iš 

miesto valdybos, kad mies
to knygynan butų partrauk
ta įvairios lietuvių kalboj 
knygos. Ant reikalavimo 
jau suvirš 150 piliečių para
šų surinko ir tikimasi, kad 
bus išreikalauta.

Antra, Jaunuomenės Švie
timosi Būrelis organizuoja 
chorą dėl lavinimosi dainose 
ir rengiasi mokyties lošti 

perstatymus. Iš to visko 
tik pasidžiaugt reikia ir lin-

i
I

I

Estiškos. Ir tas, mat, yra 
da kenksmingu sulyg „V. 
L.” korespondentų. Iš mu
sų pačių persitikrinimo 
„Vienybė Lietuvninkų” yra 
melagių centras. Į ją neat- 
kreipiam jokios domos.

Pypkės Mylėtojas.

GARDNER, MASS.
Sausio 25 d. buvo L. S.

89 kp. prakalbos. Kalbėjo 
J. B. Smelstorius. Publikos 
buvo į 300. Išnešta rezoliu- 
cij'os prieš Columet’o be
teises ir ateivystę varžantį 
bilių. Rezoliucijos pasiųsta 
kongresmanui, prezidentui 
Wilsonui ir spaudai.

Vakare buvo koncertas j 
arba juokų vakaras. Nusi-! 
sekė gerai. Nekurie mono- 
logistai, tarpe jų ir M. K. 
Bolis iš Lawrence'o, taip 
prijuokino publiką, kad iš 
sėdynių virto.

Korespondentas.

S.

JOHNSTON CITY, ILL.
Čia lietuvių randasi nema

žas būrelis: yra L. S. S. kp. 
ir S. L. A. kp. Yra viešas 
lietuvių knygynėlis, bet pas
taruoju laiku knygyno sve- 
tainėlė paversta į kazirnin- 
kų lizdą. Tame tik ir visas 
lietuvių bendras veikimas.

Šis miestas neturi leistinų 
smuklių; lietuviai svetim
taučių akyse laikomi už pa
laikytojus „spikizių” (slap
tų smuklių). Svaigalų nuo
dai parduodama slaptai ir 
geriama da su didesniu go
dumu. Girtuoklystė mūsiš
kius čia labai pažemina. Ne
gana, kad tamsuoliai tai da
ro, bet net ir draugysčių va
dovai uoliai padeda darbuo
tes prie einikio ir alkoho- 

Į liaus naikinimo.
Jurgio sūnūs.

SCRANTON, PA.
Vietinė lietuvių jaunuo

menė čionais ištikro savo ge
rais norais daugelio aplin
kinių miestų lietuviams sta
to gražų pavyzdį, kad tik tie 
gražus norai neatvėstų.

Susitvėrė čionai Jaunimo 
Švietimosi Būrelis su tikslu 
šviesties ir veikti kultūros 
dirvoje. Šiais laikais musų 
jaunimui, ,rodos, ir nėra 
gražesnio tikslo, kad tik bu
tų kam tiems prakilniems 
siekiams ir darbams rodyti 
tikras kelias. Rods, susira-

didžiuma, tai tokį ir pirmi
ninką išsirinko. Štai, kada 
socijalistas debatantas pa
sakė žodį kiek smarkiau, tai 
pirmininkas rėžė kuju į sta
lą, o kada publika ūžia, tai 
jis to „negirdi.” 

Tas pats ir su balsavimu. 
Už katalikus kilo po 2 ran
kas (net penkių metų vaikai 
kėlė) ir visos skaityta. Ir[ 
kada jau matėsi, jog katali-I 
kų balsų bus daugiau, tai j _ _______  ______ _____
skaitančių net balsai persi-! keti, kad jaunimas tas savo 
mainė, užgrajino lyg sven-1 prakilnias mintis auklėtų ir 
tųjų dūdos iš džiaugsmo. > - - - -

Tai lekcija socijalistams.
Jei surengė debatus ir pane
šė visas lėšas, tai reikėjo ir 
tvarką patiems vest.

Netikėlis.
WATERBURY, CONN.
Nedėlios vakare, 8 d. va

sario, buvo koncertas, kurį 
parengė 34-tos kuopos cho
ras. Publikos buvo pilna 
salė. Koncerto pradžia bu
vo komedija „Tarnas įpai
niojo.” Nors aktoriai pir- 

apie žemę, mu kart išėjo ant pagrindų, 
dangų, dievą, velnius, apie bet roles atliko pagirtinai, 
socijalistus, bet užbaigda
mas liepė nemislyti apie tai, 
ką jis kalba.

Svetainėj neramu, klege- 
sis, vienas sako: „Eisiu ir 
duosiu į snukį;” kiti drau
džia.

Antrame atvėjuje kalbėjo 
apie sijonus ir kas po jais 
slepiasi; paskui apie kačiu
kes. gražias moteris ir t.t.

Užbaigus antrą kalbą už
klausta apie tas moteris iš 
Madison, III. šeštokas šoko 
ir sako, kad tai ypatiškas 
piktumas. Tuomet J. Ažiu- 
kas pasiprašęs pas pirmsėdį 
balso parodo laiškus ir neku
rtuos laikraščius, kurie me
ta ant p. K. tamsų šešėlį.

[ susilauktų savo darbų gra- 
i žiausio vaisiaus.

S. P. Shonas.

DEKALB, ILL.
Praeitame rudenij, čia su

sitvėrė Scenos Mylėtojų dr- 
ja. Lapkričio 29 d. 1913 m. 
statė ant scenos dviveikmę 
komediją ''Velnias, ne bo
ba.” Veikalas išėjo viduti
niškai. Tik tame visas blo
gumas, kad čia da mažas 
skaitlius lietuvių. Ant virš- 
minėto vakaro atsilankė vi
sa pažangioji musų publika, 
118 ypatų; už įžangą po 35c.. 
o vienok, Sc. Myl. d-ja turėjo 
nuostolių. Dr-ja susideda 

iš gana energiškų ypatų; ro
dos aišku, kad draugija ant 
kiekvieno perstatymo turės

Choras sudainavo keliatą 
dainelių; publikai labiausia 
patiko duetai.

Ačiū drg Pruselaičiui, nes 
jam vadovaujant choras gy
vuoja gerai, prie jo priklau- nepriteklių, bet ant to nepai
so pažangesni vaikinai iriso ir jau vėl mokinasi vien- 
merginos. Tik patartina 
nekurioms jaunesnėms cho
ristėms visur ir visuomet 
truputį ramiau užsilaikyti, kia ir tą dadurti, kad Sc. 
Sesutės, tarnaujat visuome- Myl. d-ja susiorganizuojant, 
nei, siekiat prie gražaus tik- išnešė rezoliuciją: nesibijot 
slo, taigi neužmirškit, kad y- kritikos ir teisingam kriti- 
ra rybos baikoms, juokams kui išreikšt padėką. O jeigu 
ir visa kam. K. S. .......... * ’ ‘ ’

BINGHAMTON, N. Y.

so ir jau vėl mokinasi vien- 
i veiksmę komediją „Kloji
me.” Garbė jiems už tokį 
pasišventimą apšvietai. Rei- 
* - - - ’ * L kad Sc.

[kritikas pasirodytų vienpu- 
Isiškas, melagis, arba neper- 
Iprantantis reikšmės, tokiam

KAS MUMS
RAŠOMA

Racine, Wis.—5 d. vasario, 
6 vai. išryto sunkiai apdegė 
lietuvė Venclovienė. Ji pri
dėjus popierų ir malkų į pe
čiu, norėjo kad greičiau deg
tų, pylė kerosiną. Kerosinui 
staiga užsidegus ekspliodavo 
blekinė ir visą moterį apipy
lė. Kol pribuvo vyras į pagal
bą. sunkiai apdegė. Ligon- 
bučio daktarai sako, kad mirs, 
j Lai tas būna pamokinimu 
atsargumo kitiems.'btl'B.L.

San Francisco.—Ateinan
tiems metams čia rengiama 
visasvietinė darbininkų ran
kų vaisiaus paroda, o šįmet 
tūkstančiai tų darbininkų 
didžiausiomis miniomis per 
dienas laukia po fabrikų du
rimis, kad gelbėjus savo gy
vastį užpelnytu kąsniu.duo
nos. Policija už meldimą 
duonos šeria lazdomis, kada 
naktimis randa benamius 
gulinčius kur prie akmens 
prisiglaudusius lotuose.

Kada gi tie turtų sutver- 
tojai pareikalaus atlyginimo 
už visas gerybes?

Dvasiškis.

Milwaukee, Wis. — Kaip 
kitur taip ir čia darbai labai 
sumažėjo, o sykiu su tuo ir 
musų veikiančios spėkos tu
rėjo susilpnėti, išvažiavus 
draugams į kitur duonos jie- 
škoti. Tik lietuvių darbi
ninkų choras šiek-tiek kru
ta. bet gana silpnai. Skel
biama buvo, kad čia susitvė
rė draugija „Vienybė,” bet 
jos gyvavimo niekur da ne
teko pastebėti.

Proletaro sūnūs.
Brockton, Mass. — Sausio 

29 d. lietuvaitė mergina B. 
K. eidama rytmetije darban 
norėjo įmesti krasos dėžutėn 
laišką. Išvydus prie stulpo 
dėžutę, nuėjo ir atidarė. Nu
stebo, kad su sykiu sugau
dė varpai ir dūdos ir ugna- 
ęesiai atbėgo. Žinoma, mer
gina išsiteisino, kad per 
klaidą užalermavo ugnage- 
sius. J. A. Turan.

Shenandoah, Pa. — Sau
sio 18 d. atsibuvo V-to L. S. 
S. rajono surengtos agitati- 
viškos prakalbos. Kalbėjo J. 
Perkūnas iš New Yorko. 
Prakalba paliko ant klausy
tojų įspūdį. Aukų surinkta 
$9.08.

Draugi ja „Sietynas” 18 d. 
sausio vakare statė ant sce
nos dvi komedijeli: „Netikė
tai” ir „Adomas su Jieva.”

Peoria, III. — Darbai, ku
rie prieš naujus metus buvo 
sumažėję, pradėjo eiti ge
riau, bet iš kitur pribuvu
siam darbas gauti labai sun
ku. Lietuviai dirba dau
giausia anglių kasyklose, 
bet kadangi anglies sluogs- 
nis ne augštesnis 5 pėdų, tai 
darbas netikęs ir pribuvę iš 
kitur kalnakasiai tuoj pame
ta. Kirie-Eleison.

Maurukiutė „Pamylėjau va
karą” ir „Kur bakūžė sama
nota.” Duetas iš p-lės E. 
Maurukiutės ir A. Sodeikos 
sudainavo „Skambančios 
stygos.” Antgalo Sietyno 
Choras sudainavo „Oi tu Jie
va, Jievuže” ir „Liuosybės 
daina.” K. Motuzą.

Herrin, IU. — L. S. S. 22 
kp. surengė Kruvino Nedėl
dienio paminėjimui vakarė
lį. Vakarėlis nusisekė ne
blogiausiai. Tik papeikti- 
ni tie draugai, kurie dau
giausiai šaukė už surengi
mą, o surengus, jie nė svetai
nėje nepasirodė. Taip da
rant turėsime nustoti įtek
mės į liaudį.

Springfield, Mass. — Iš vi
so čia lietuvių gal būt apie 
20 šeimynų ir gal du syk tiek 
pavienių. Šioks-toks bruz- 
jimas apsireiškia. Sausio 13 
d. susirinkus porai desėtkų 
žmonių likosi sutverta Lie
tuvos Sūnų draugystė.

Rockford, III. — Vietinis 
musų piemuo T—s pradėjo 
krucijatą prieš socijalistus, 
turbut todėl, kad tie sako, a- 
not jo, jog žmonės iš bež
džionės ir liepia savo ave
lėms rūpestingai saugoties 
nuo socijalistų, bet rodos 
bergždžias jo darbas, nes ap
sišvietę žmonės, kurie jau 
nereikalauja ant savęs pie
menų valdžios, tarp savęs su
tikime gyvena, ir veikdami 
stengiasi vieni kitus remti.

Socijalistai, užkvietė kun.
Taškuną į viešą susirinkimą, į 

kad ten pasakytų akyvaizdo- 
je visų susirinkusiųjų, kodėl 
jis taip neapkenčia socijalis
tų. I. W. R.

Detroit, Mich.
čiai ir garsiai visam pasau
liui išgarsinta, kad automo
bilių fabrikų savininkas 
Ford savo darbininkams mo
kėsiąs mažiausiai po 5 dole
rius į dieną (8 vai.), nes per
eitais metais turėjo gryno 
pelno 25 milijonus dolerių. 
Fordo paskelbimams patikė
jusių žmonių nesuskaitomos 
minios apgula fabrikas, ne 
vienas gal susigraibstęs pas
kutinius skatikus nešasi, kad 
pridėjus prie savo parduoda
mos spėkos. Bet kaip visur, 
taip ir nuo Fordo dirbtuvių 
bedarbius policija lazdomis 
vaiko.

ją apskundė. Atėjo detekti
vai ją suareštuoti ir rado 2 
užtaisytus revolverius. Jie 
liepė jai apsirengti ir eiti su 
jais. Ji paprašė, kad jie išei
ty už duriy kol ji apsirengs. 
Kada jie išėjo ji išgėrė nuody. 
Daktarai sako, kad mirs.

J. Shimbel.

Penn Station, Pa. 
vasario nusižudė 26 metų vai
kinas, Martinas Matras. Prie
žastis saužudystėsbuvo alko
holis, nes per dvi dienas gėrė, 
o trečią dieną suvarė tris kul- 

! kas sau į krutinę. Buvo geras 
ir teisingas vaikinas. Paliko 
laišką, kiek kam yra skolin- 

[' gas ir $ 400 ir liepė visiems 
skolą atlyginti. Dabar kata
likai sako, kad jisai buvįs so
cijalistas, tai už taiirnusižtF- 
dė. V. L. Zvinakevičius.

E .Chicogo, Ind.—31 sau
sio buvo L. U. A. kliubo ba
lius; žmonių buvo neperdaug, 
nes tą dieną tiek prisnigo, kad 
gatvekariai negalėjo vaikš
čiot. Tvarka baliuje buvo la
bai prasta: po salę mėtyta ra
kandai ir buteliai; vienas vy
ras nuvirto laiptais ir pusėti
nai prisimušė, o nepoilgam ir 
mergina nusirito. Pasidarė 
trukšmas. Komitetas buvo 
pradėjęs net kumsčias varto
ti. O vis rudis kaltas.

Meištų Tamošelis..

So. Omaha, Neb. — Iš čia 
pabėgo zakristijonas nuo sa
vo pačios. O buvo karštas ka
talikas, šliubą ėmė bažnyčioj. 
Kunigas, kuris sako, kad so
cijalistai griauja žeimyną, tu
rėtų paaiškinti, kas jo zakris
tijono šeimyną sugriovė.

K—iš—t.

4 d.

Jau pla

—
Wasson, III.—Čia darbų jo

kių nėra, tik viena anglių ka
sykla, kurioj dirba apie 400 
darbininkų. Uždirba nua 
$2.60 iki $ 8 už 8 vai. darbą^ 
Darbas irgi buvo nesunku 
gauti, bet nuo 1 d. vasario 
sustojo dirbę—sustreikavo.

Buvo teismas Liudviko Pus- 
lio su kasyklų kompanija, nes 
1912 m. jam kasyklose nulau
žė koją. Jis pralaimėjo, nes 
jį atrado kaltu todėl, buk ne- 
sisaugojo. Mat ir teisme var
gšui teisybės nėra. Kad pa
gelbėjus nelaimėje esančiam, 
brolui, Wassono lietuyiai su- 

I aukavo jam $119.70. (Au- 
kantojų vardai telpa ant 5 
puslapio Red.) Wassonietis.

I 
I I

Darbininkas.
Gardner, Mass. — Sausio

18 d. L. S. S. svetainėj atsi
buvo diskusijos temoj: „So- 
cijalizmas ar anarchizmas y- 
ra viltis gerovės darbininkų 
klesai?” Už socijalizmą sto
jo V. Ivonaitis, už anarchiz
mą — D. Klinga. Diskusi-Į 
jos buvo gana įdomios ir pui
kiai pavyko. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Anarchistas 
tapo sumuštas, nes iš socija- 
listo pusės buvo daug stip
resni argumentai, ant kurių 
„anarchistas” mažai ką ga
lėjo atsakyti.

Ant galo duota publikai 
nubalsuoti. Už socijalizmą 
balsavo 46, už anarchizmą— 
16. Nekurie visai susilaikė 
nuo balsavimo, mat norėjo 
pasirodyt, kad ir jie protau
ja. Vietinis.

Evenston, III.— 7 d. vasa
rio nusižudė čia Mrs. Flint. 
Keli metai atgal ji persiskyrė 
su savo vyru ir mylėjosi su ki
tu. Dabar tas pasakė, kad ji 
jieškotųsi kito, nes jis su ja

I

PRANEŠIMAS.
Rytinėj New Yorko vals

tijos daliję tveriasi L. S. S. 
rajonas ir tuo tikslu bus su
šaukta konferencija, kuri 
atsibus Schenectady’j, N. Y. 
Todėl Hoosick Falls, N. Y.,, 
ir Mechanicsville, N. Y., lie
tuviams linkėtitna parengt 
prakalbas 7 d. kovo subatos 
vakare, o XIII rajonas parū
pins jiems gerą kalbėtoją. 
Taigi draugai drabininkai iš 
minėtų miestelių, jei jus tam 
pritariat, pasamdykit sve
tainę, apgarsinkit publikai 
ir praneškit apie tai rajono 
sekretoriui žemiau nurody
tu adresu greitu laiku, o 
gausit platesnį paaiškinimą.

XIII rajono sekretorius, 
A. V. Vasnelis.

10 London Terrace, 
Schenectady, N. Y.
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„Keleivio” No. 2-ram aš duot „šventą pakaių.” Vie- Sulošta gana gerai. Antrak- nesizenys« J1 paraše jam lais-

parašiau, kad čionai yra su- nas iš tokių verkšliano ”Vie- tuose solo daine vo p-lė E. ką grasindama nušauti. Jis!

Patėmijimas.
„Keleivio” No. 6 atspaus

ta iš Detroito, Mich., kores
pondencija, po kurią tūlas 
korespondentas pasirašo- 
mano senai vartojamą sla
pyvardį 
Busite malonus tą patėmyti 
ir daukiau nedėti po savo- 
korespondencijų mano sla
pyvardį. Pasirinkit sau ki
tą. Laisvas Vaikas^

Montello, Mass.

Laisvas Vaikas.



4 K E L E I V I S

. ... . _ ... šia vakarinė žvaigždė ir nuoAstronomiški patemiji- 27 gruodžio iki 3 sausio 1915 
m. vėl kaipo aušrinė. Vė
liausia ji leidžiasi už 3 vai. 
po saulės nusileidimo ir už 
3 vai. užteka pirmiau saulės.

i 5. Marsas, pirma planeta 
už musų žemės (skaitant 
nuo saulės). Marsas yra 7 
sykius mažesnis už musų že
mę: atsitraukęs nuo saulės 
ant 210 milijonų varstų ir a- 
pibėga aplink ją i 680 dienų. 
Pabaigoj šių metų Marsas 
bus tolimiausia nuo musų 
žemės, nes kitoj pusėj sau
lės. kas padarys tolumą 350 
milijonų varstų. 1922 m. 
Marsas ir musų žemė bus 
vienoj pusėj saulės. todėl 
nuo musų bus tik 52 milijo
nai varstų, kaip tai buvo 
1907 m. Tuomet jis bus ge
riausia tyrinėti nuo žemės 
musų astronomams.

Marsas visananktinė žvai
gždė. turi rausvą šviesą, ge
riausia šviečia sausio mėn. ir 
bus matomas per ištisus me
tus. išimant tik gruodžio mė-. 
nesi. (Žemę, kuri randasi 
tarp Marso ir Veneros ir a- 
titolinta nuo saulės ant 140 
milijonų varstų, nes čionai 
apleidom).

6. Jupiteris (Jovišas) di
džiausia planeta musų sauli
nei sistemoj. Jupiteris be
maž ne 1.500 sykių didesnis 
už musų žemę, atsitraukęs 
nuo saulės ant 720 milijonų 
varstų (tarp Marso ir Jupi
terio pasiliko dar daugybė 
mažų planetų, atitolintų ant 
400 milijonų varstų nuo sau
lės. apie kuru permainas, 
kaipo neužmatomų apnuo
ginta akim, nėra reikalo mi
nėti) ir apibėga saulę tiktai 
kartą i 12 metų. Jupiteris 
bus šviesiausis liepos mėne- 
sije ir nesimatys tik sausije 
ir gruodije.

7. Saturnas. Įdomiausia 
planeta su žiedais, duodan
čiais mums suprasti kokiu 
budu tveriasi pasauliai ir 
kiekviena atskiri plane
ta. Saturnas 770 sykių di
desnis už žemę, atsitraukęs 
nuo saulės ant 1400 milijo
nų varstų ir apeina aplink 
saulę syki i 30 metų. Satur
nas bus šviesiausis kaipo va
karinė žvaigždė ir švies vi
sas naktis nuo naujų metų, 

sije. Paskui matysis kaipo 
rytinė žvaigždė nuo liepos i- 
ki rugsėjo, o pabaigoj metų 
vėl kaipo vakarinė žvaigždė.

8. Uranas, planeta turinti 
žalsvą šviesą, atsitraukus 
nuo saulės ant 2.800 milijo
nų varstų. Uranas 60 sykių 
didesnis už musų žemę ir a- 
peina aplink saulę syki i 84 
metus. Jis šviesiausiu bu» 
rugpiučio mėnesije, tečiaus 
per dideli tolumą tik gera 
apnuoginta akis galės ji ma
tyti.

9. Neptūnas, paskutinė ir 
tolimiausia planeta musų 
saulinėj sistemoj. Neptū
nas yra 55 sykius didesnis 
už žemę, atsitraukęs nuo 
saulės ant 4,160 milijonų 
varstų ir apibėga apie sau
lę syki Į 165 metus. Neptū
nui šatre išrodo taip, kaip 
mums aušrinė (Venera) 
žvaigždė. Neptūnas švie
siausia išrodys sausio mėne
sije. bet apnuoginta akim, be 
žiūrono, neįžiūrimas.

R. Baltrūnas.

mai 1914 m.

• • •

kuri1. Halley’o kometa.
18 gegužės 1910 m. apsisuko 
apie saulę ir praėjo pro že
mę. dabar jau perlėkė Satur
no kelią, ir Įėjo i Urano ke
lią. šiuose metuose ji bus 
prabėgusi 2,520 milijonų 
rusiškų varstų. Ją pasivyti 
gali tik šviesos spindulys per 
2 valandas ir 30 minutų, ku
ris i vieną sekundą pereina 
280 tūkstančių varstų.

2. šiuose metuose bus du 
saulės ir du mėnulio užtemi
mai.

A) Pirmasis saulės užte
mimas, žiedo pavidale, 24 va
sario bus matomas Pietų Le
dyne ir iš dalies Tykiame o- 
keane. Tose vietose saulė, 
mėnulis ir žemė bus vienoj 
tiesioj linijoj. Bet mėnulis, 
būdamas šiuo sykiu toliaus 
nuo žemės (tolimesnėj 
elipsinio kelio vietoj) 
mažesnis prieš žemę, todėl 
ir negalės savo apskričiu vi
są saulės veidą uždengti: jos 
pakraščiai švies kaip koks 
žiedas. Tas užtemimas A- 
merikoj nebus matomas.

B) Antrasis pilnas saulės 
užtemimas 21 rugpiučio bus 
matomas šiaurinėse Ameri
kos dalyse. Europos. Afri
kos, Šiaurių Ledynuose ir 
Vakarų Azijoj. Tose vieto
se mėnulis vėl atsistos prie
šais saulę. Bet kadangi da
bar mėnulis bus arčiaus prie 
žemės, tai išrodys didesniu 
ir galės uždengti visą sau
lės veidą. Čia nekuri laiką 
užviešpataus kaipi prieblan
da. Suvienytų Valstijų 
šiauriuose tik dalis saulės 
užtems, jai tekant.

a) Pirmasis nepilnas mė
nulio užtemimas bus mato
mas Šiaurių Amerikoj. Jis 
prasidės 9:42 vai. iš vakaro 
11 kovo. Rytų valstijose, ir 
pasibaigs 44 m. po pusiau
nakčio. Vidurinėse valsti
jose prasidės 8:42 ir pasi
baigs 11:44 vakare 11 kovo. 
Tose vietose musų žemė at
sistos nevisai tiesioj linijoj 
tarpe saulės ir mėnulio, to
dėl musų žemė negalės vi
sai uždengti 
saulės šviesą.

b) Antrasis, 
nas, mėnulio 
rugsėjo bus matomas anksti 
ryto Suv. Valstijų Vakaruo
se.

3. Merkurijus, arčiausia 
prie saulės planeta. 7 lapkri
čio saulei tekant bus saulės 
veide. JĮ galima bus pama- 
ti per aprūkytą stiklą kaipi 
juodą saulėje tašką, tai bus 
Merkurijus. 7 lapkričio iš 
ryto Merkurijus praeis tarp 
musų žemės ir saulės tiesioj 
linijoj. Nuo jo lig saulės 
bus 56 milijonai varstų, o lig 
musų žemės — 84 milijonai 
varstų todėl jis ir išrodys 
maža žvaigždute. Merkuri
jus yra 18 sykių mažesnis už 
musu žemę, bet 21 sykio di
desnis už musų mėnuli ir a- 
pibėga aplink saulę i 88 die
nas. Todėl Merkurijus per 
metus keturis sykius per
maino savo vietą: tai pasiro
do rytuose, tai vėl vakaruo
se. Nuo 15 iki 20 vasario ir 
nuo 18 iki 22 spalių jis lei
sis vėliau saulės 1 vai. 15 
min. ir bus matomas kaipo 
šviesiausia vakarinė žvaig
ždė. Nuo 5 iki 10 balandžio 
ir nuo 17 iki 27 lapkričio jis. 
tekės 1 vai. 15 min. pirmiau! 
saulės ir švies kaipo aušri- i 
nė žvaigždė.

4. Venera yra antra nuo j 
saulės planeta ir pirma į 
prie musų žemės. Ji. atsi-Į 
traukus nuo saulės ant 102. 
milijonu varstų, nedaug ma
žesnė už musų žemę ir api-' 
bėga aplink saule i 224 die
nas ir 16 vai. Venera turi; 
aštrią šviesą, patėmyta iš. 
senovės laiku ir pavadinta 
aušros žvaigžde. 20 spalių 
Venera švies kaipo šviesiau-'

savo 
bus

prieš mėnuli'

taipgi nepil-
užtemimas 4

Louis N. Hammerllng.

Ypatos Laisvė.
pasakė: "Męs įvykdinome 
nekuriuos dalykus, kurių 
čia puritanai neturėjo. - 
męs. šios gentkartės bei dvi
dešimtojo metašimčio vai
kai. šioje didžiausioje repub- 
iikoje... męs Įvykdinome lin
ksmą gyvenimą, kurio čia 
nebuvo. O tas tai yra bran- 
giausis dalykas kiekvienam 
žmogui turėti ir auklėti.”

Vienok šiais laikais prasi
deda smarkus bandymai už
gniaužti šia nekalta ramausCz C v

gyvenimo dali — linksmąjį 
gyvenimą. Išpradžių tasai 
užpuolimas taikomas tik i 
vieną draugijinio gyvenimo 
dali — i alkoholinių gėralų 
vartojimą. Pastangos įvyk- 
dinti drausmę (prohibiciją). 
tai ne kas kitas, kaip tik An
glijos puritanų vartojamoji 
draugijinio gyvenimo pries
pauda. Antai 
M’ashington’e 
draugijai "Arion"

ris butų atsakantis jo svei
katai, nes pas vargšų darbi-

Aprašydamas vieną sve
timtaučių apgyventos mies
to dalies mokyklą Chicagos 
laikraštis "Tribūne” nese
nai paminėjo, kad klasėje su 
47 mokinėmis buvo tik vie
na "amerikietė” vardu Frie- 
da Beck. Į kurią visos draug- 
mokslės žiurėjo su užvydu ir 
pasistengimu sulygti su ja.

Tasai vardas nėra typiš- 
kai "amerikietišku.” ar bent 
nėra anglo-amerikietišku. 
Vienok viršminėtas atsiti
kimas su vaikais parodo at
eivių palinkimą gerbti šią 
šąli ir viską, kas tik yra a- 
merikietišku.

Būti amerikiečiu galima 
visai neatsižiurint Į tautišką 
kilmę, ar tikėjimą. Užtenka 
persiimti Amerikos idėjomis 
ir principais. prikergiant 
prie jų čionykštę pilietystę.

Amerikos idėjos apglėbia 
daugeli dalykų, tarp kurių 
vienas iš svarbiausių yra y- 
patos laisvė. Anglai-purita- 
nai atkeliavo čia jieškodami 
ramios vietos Dievo garbi
nimui pagal jų apeigas: an- 
glai-katalikai čia atvyko ir 
Įsteigė Maryland’ą (Marijos 
Žemę) su tuom pat tikslu: 
vokiečiai revoliucijonieriai 
atbėgo čia jieškodami politi
škos liuosybės. dėl kurios 
sunkiai kariavo namieje: 
airiai atplaukė čia bebėgda
mi nuo feodalizmo: italai at
sibastė — kad gauti didesnę 
naudą iš individuališkų pas
tangų: cechai — kad suras
ti platesnę vietą savo veiklu
mui: lenkai, rusai, lietuviai, 
finai atbėgo čia. kad ištruk
ti iš po sauvalės despotizmo 
priespaudos. Tie žmonės 
jau gimė amerikiečiais, ar 
tapo jais aplinkybių privers
ti. kadangi jų idėjos buvo 
vienodos ir jie pridūrė prie 
anų tik politišką pilietystę. 
padarančią juos amerikiečių 
tautos nariais ateičiai.

Šių žmonių didžiuma pasi
rodė daug daugiau prisitai
kančia prie draugijinio gy
venimo, negu anglų pader
mė. Anglai išėję iš pavie
nių ūkių, papratę gyvent at- 

_ skirai. tad ir ju ainiai įve
ik nesimatys birželio mene- dė toki paproti‘šioje šaiije. 

Kontinento europiečiai pa
pratę gyventi miesteliuose 
ir sukuoptuose sodžiuose. 
Jiems reikalinga artyma 
kaimynystė, pastovus krū
voje gyvenimas.

Jie atsinešė tuos savo pa
pročius Į Ameriką. Jie ir 
pildo juos. Jiems būtinai rei
kalinga vakarais nueiti su 
šeimynomis i artumą miške
li, ar i salę, nedėlryčiais i 
bažnyčią, popiečiais, jei oras 
geras, i laukus, subatvaka- 
riais, ar nedėlvakariais i te
atrus. koncertus, ar šiaip 
viešus susirinkimus. Todėl 
tai čia ir tapo Įsteigta tokia 
Įvairių draugijų ir organi
zacijų daugybė pagal seno
sios tėvynės dvasią. 

Vienok tas viskas nereiš
kia neamerikietiškumo. An
tai vienas iš tvpiškiausių a- 
meriečių. žinomasis Teodo
ras Roosevelt, savo ”C ountry 

Life Commission” rašo, kad 
"svarbiausia gyvenimo ber- 
gždumo priežastis ukėse — 
tai nesusivaldymas, ypač 
samdininkų nesusivaldy
mas.” Ir da ”užsiganėdini- 
mas laukininkiškuoju gvve- iš šiaurvakarinės Europos, 
nimu aiškiai parodo draugi- kurios aštrus oras atsiliepia 
iine negalę ir nupuolimą.” ' 
Todėl tai ir jo pradėtasai imigrantai iš po šiaurvaka- 
stengimasi apie žemės plotų rinės Europos nepastovaus 
kolonizavimą vakarinėse oro. atsiliepiančio ir jų po- 
valstijose. rūpinasi steigti 
vien sodžiuos, o ne pavienes 
ukes. idant su žemdirbyste 
auklėtųsi ir draugijinis gy
venimas. Į

Dedant pamatą Cape Cod nrotestonai ir linkę prie ap- 
piligrimų į 
minklui 
Mass., rugpiučio 20 d. 1907 ar graikški katalikai su ne- kitokių 
m. p. Rooseveltas, tuomet atsiskiriamu analfabetišku- niekas neįvinioia Į šilkus ir 
Suv. Valstijų prezidentas, mu (nemokėjimu rašto nei nepadeda Į tokį kambarį, ku-

sostainėje 
dailininkų 

neseniai 
buvo uždrausta pavaišinti a- 

: Jum savo narius nedėldienio 
susirinkime. Daugelije vie- 

■ tų viesiejn įvairių draugijų 
susirinkimai,. ar pokiliai su 
šokiais — priverstinai daro
ma "sausais,” ar visiškai už
draudžiami. jei "nesausi."

Nors rodosi, kad vynas bei 
alus neprivalo tokiuose su
sirinkimuose turėti didelei 
svarbos, vienok be jų dauge
lis pasilinksminimų turėtų 
žlugti ir tokiu budu tūkstan
čiai draugijų atstistotų 
griuvimo pavojuje.

O tai da tik vienas 
kas. kuriame drausmė 
hibicija) susiduria su 
tos laisve. Da čia tik pirma* džių gyvenimą daug švieses- 
sai žingsnis. Paskui ji se- niu.‘ - - - -
ka pinklės prieš tautiškumą 
ir tikėjimą. Drausmės i- 
vykdinimu aršiausiai rūpi
nasi tik pilnieji neapykan* 
tos elementai, vadinantieji’ 
save typiškais amerikiečiais, 
nors jų idėjos visiškai nea- 
merikietiškos. Jie steigia 
kovą prieš taip vadinamus 
"svetimžemius” ir prieš vi
sus, kas tik ne protestonas, 
ir ne angliškos kilmės.

Drausmės meisterių pa- 
protis — slėpti vilko dantis, 
o rodyti lapės vuodegą. Vie
nok kartais jie. užsimiršę, 
pasirodo išnetyčių kuo esą. 
Štai pavyzdis. Metodistų- 
episkopalų bažnytinė Blai
vybės Draugija, reguliariš- 
kai siuntinėjanti šios šalies 
spaudai savo skaitlingus 
straipsnius, viename iš tokių 
straipsnių, užvardintame 
"Alcohol in the Melting 

Pot” rašo (pabraukimai mu
sų padaryti):

"Nėra abejonės, kad praė
jusiu metašimčio imigracija 
— tai didelė palaima. Šiaur
vakarinė Europa suteikė 
žmones ir idealus kaipo me
džiagą i tirpinamąjį pasau
lio puodą, kurie nuliejo šių 
dienų Amerikos piliečius — 
prakilniausius žmones, ko
kius kada-nors Dievas ir is
torijos bėgis suteikė!

"Bet šių dienų imigracija 
yra labai skirtinga nuo pra
ėjusiojo mėtašimčio imigra
cijos...

”Musų pirmesnėji imigra
cija buvo anglo-saksiška ir 
keltiška —geriausioji, kokią 
žemė užaugino. Dabartinė- 
gi imigracija — daugiausia 
latyniška ir slaviška, man
dagiai sakant — labai-labai 
skirtinga sriovė.

”Senieji imigrantai buvo

sai žingsnis.

daly- 
(pro- 
ypa-

skaitymo). Jie neturi jokios 
nuovokos apie demokratiz- . _ _
mą. Jie tur vos keliatą drau- įlinką to viso nesiranda. Jis 
gijinių idealų; jų nuovoka a- 
pie lytį ir gentystę yra dau
giausiai gyvuliška.

"Dabar, kuomet nepapra
stos ir kaskart didėjančios 
tokios žmonių gaujos į čia 
nuolat plaukia ir jų veislės 
su žemiausiomis kokybėmis 
dauginasi skleisdamos orga
nizuotas ydas, męs matome 
kaip sunku panaikinti tuos 
jų gyvenimo apsireiškimus, 
kurie juos žemina ir neduo
da tapti patrijotiškais ir 
veikliais Amerikos pilie
čiais.”

Tai šia kur užpakalinė 
draugijinio judėjimo dvasia 
— nieko nežinojimo, tauti-' 
nės neapykantos ir tikėjimų 
netoleravimo dvasia !

I

Drausmė — tai tik Įžanga. 
Jei ji Įvyks — tuomet išlys 
viršun ir kitokios rūšies už
sipuolimai ant ypatos lais
vės.

Apsigynimo spėkos turi 
būti atkreiptos Į šią pirmą
ją kovos liniją — i drausmę 
(prohibiciją). Jei kilusieji 
iš "svetimžemių” piliečiai 
duosis apgalėti šioje linijoje, 
tai kitos jų eilės jau bus silp
nesnės, o priešai sustiprės.

Redakcijos Prierašas:
Nors talpinant šitą straips

ni. tečiaus su visomis jo nuo
monėmis nesutinkam. Čia 
daugiausia kalbama prieš 
prohibiciją. Šiaip ar taip, o 
prohibiciją padarytų skur-

Svaiginantie gėrimai 
netik užmuša darbininkų 
protą, bet ir materijališkai 
daro didelę skriaudą. Liūd
nos alkoholio pasekmės atsi
liepia ant visos draugijos. 
Teisingai čia nurodoma tik
tai i amerikiečių kovą prieš 
anarchistus, o męs da pridė
tume — ir prieš socijalistus. 
Bet tuomet nereikia kaltint 
vien tik protestonus. Romos 
katalikų dvasiškija šitame 
atvėjuje daugiausia kėsina
si ant ypatos laisvės.

Skirtumas tarp kapita 
iisto ir darbininko.

Ar žinote, kad— 
1892 m. liepos 6 d., susi

rėmime geležies dirbtuvių 
streikierių su streiklaužiais, 
mieste Homestead, Pa., 10 
ypatų užmušta ir daugelis 
sužeista.

1569 m. Lietuva susivie
nijo su Lenkija.

1616 m., balandžio 23. mi
rė Shakespeare.

1 13 m. prasidėjo viešpa
tavimas Romanų dinastijos 
Rusijoj. /

i

ir jų pobūdžiuose. Naujieji

budžiuose. Jų labai jaut
rus sudėjimas padarė juos 
pasibaisėtinai palinkusius 
prie anarchizmo. Senieji i- 
migrantai buvo daugiausia:

Patsai kūno surėdymas, 
pagal gamtos Įstatymą, ne
žiūrint ant jo išvaizdos, dar
bininko žmogaus niekuo ne
siskiria nuo kapitalisto. 
Taipgi ir gyvybės apsireiš
kimas vienu ir tuo pačiu ke
liu yra prasidėjęs. Kaip 
vieną, taip ir kitą gamta ly
giai savo dovanomis apdo
vanoja; taigi ir rodos, kad 
visi žmonės turėtų turėti ly
gią tiesą naudoties visomis 
gamtos suteiktomis dovano
mis, ir jų gyvenimas nors 
ant kiek turėtų būti pana
šesnis vieno Į kito. Tuo tar
pu jau nuo pat atėjimo ant 
šio žemės kamuolio jis taip 
skiriasi, kain diena nuo nak
ties.

■ Kapitalisto kūdikis nuo 
pat savo užgimimo yra pri
sotintas visokiomis gerybė
mis. Jis ateina ant šio pa
saulio sukurije gydytojoų, i 

i tarnų-tamaičių ir kitokių 
prižiūrėtojų, kurie priima jį 
su didžiausiu pagodojimu ir . 
i šilkus įvinioję padeda ji Į' 
tokią vietą, kur nė karštis, 
nė šaltis, nė dulkės, nė perdi- 
delė šviesa negalėtų jį pa
liesti. Ten jis su didžiausiu 
prižiūrėjimu tarnų ir tar
naičių per dienas ir naktis 
guli apkrautas visokiomis 
gerybėmis.

Gi darbininko žmogaus 
kūdikis yra nukankintas 
pirma da negu užgimė sun
kiai dirbančios motinos iš-; 
čiuje. Jam ateinant i šį pa-

i
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paminėjimo pa- švietos: naujieji gi imigran- šaulį nelaukia jo pulkai gy-
Provincetovvn. tai — tai visuomet romiški, dvtojų, tarnu-tarnaičių bei

prižiūrėtoju. Jo

sveiko oro, negu kad dabar 
verkia uždaryti kokiame 
tamsiam ir supuvusiam 
kambarije, arba, kad stovi 
ant kiemo, kaip gyvuliukai 
prie stulpo pririšti? Argi 
tau nemalonu butų, kad tu 
savo brangius kūdikėlius ga
lėtum išauklėt sveikais kunu 
ir protu, negu kad matyti 
juos liguistais ir sudžiūvu
siais? Argi tau nemalonu 
butų, kad ir tavo brangus 
kūdikėliai susilaukę 5-6 me
tų turėtų progą lankyti mo
kyklą ir pasiekti nors kiek 
augštesni mokslą, vietoj ei
ti į susmirdusią dirbtuvę, o 
tenai prie kokios pekliškos 
mašinos naikinti savo silp
ną sveikatą, tankiai atimant 
darbą suaugusiems? Argi 
tau nemalonu butų, kad tu 
pats arba tavo vaikai išau- . 
gę ir pilnai subrendę atsa
kančiu laiku galėtų apsivesti 
ir pradėti sau laimingą šei
mynišką gyvenimą, negu 
kad likti paleistuviais arba 
palestuvėmis ir baigti savo 
gyvenimo dienas beprotna
miuose. Argi tau nemalonu 
butų, kad tas, kuris dabar 
nėr visa savo gyvenimą nie- 
ko neveikia, o vien tiktai iš 
tavo kruvino išlieto prakai
to pasidaro sau kuogražiau- 
si pragyvenimą. butų pri
verstas dirbti sykiu su ta
vim gyvasties savo palaiky
mo dėlei ? Argi tau nemalo
nu butų, kad tu vietoj dirbti 
po 16—18 valandų į parą 
dirbtum tiktai 5—4 ir gau
tum pilną užmokesti už savo 
darbo vaisių?

Jeigu su tais augščiaus 
paminėtais išvadžiojimais 
sutinki ir tavo nuomonei iš
rodo. kad įvykus tokiai per
mainai ant šio žemės kamuo
lio ir tavo vargingas gyve
nimas nors kiek pasigerin
tų, tad tuoj neatidėliodamas 
laiko ant toliaus, atsisakyk 
nuo visko to, kas tave ati
traukia nuo prisijungimo 
prie tų, kurie reikalauja tų 
visų neteisybių prašalinimo, 
atmindamas, kad tik reika
laujant galima apturėti. To 
reikalauja visi tie, kurie su
sivieniję i L. S. S. A. Tik 
sykiu su kitais tavo reika
lavimas darosi galingu.

Socijalizmui Įvykus visi 
tie dykaduoniai, kurie šian- 

j diena nieko neveikia, o tik
tai lėbauja, bus. priversti ei
ti sykiu su tavim Į dirbtuvę. 
Socijalizmui Įvykus visi dar
bininkai, vietoj dirbti po 18- 
16 valandų Į parą dirbs tik
tai po 4—5 ir galus pilną už
mokesti už savo darbo vai
sių. Socijalizmui įvykus iš
nyks skriaudos ant žemės. 
Socijalizmui Įvykus užtekės 
šviesi laimių saulutė ant šios 
žemės kamuolio, kuri apš
vies visų darbininkų dabar 
susmirdusias ir tamsias ba
kūžes ir padarys gyvenimą 
mielu ir smagum. Socijaliz- 
mas tai darbininkų išgany
mo mokslas. Tu, darbinin
ke, privalai ji remti viso
mis savo jiegomis.

D. J. Aleksis.

tampa suviniotas i kokį sto
rą ir kietą skudurą ir pagul
dytas kokiam nors supuvu
siam ir prismirdusiam kani- 
barije, kas žinoma yra bai
siai pavojinga ką tik užgi
musio kūdikio sveikatai; to
dėl darbinikų kūdikiai, dė
lei negalėjimo atsakančiai 
nuo pat jų užgimimo prižiū
rėti, išauga daugiausiai silp
ni fiziškai ir protiškai, o di
džiuma jų tokių netikusių 
sąlygų dėlei turi net be lai
ko persiskirti su .šiuomi pa- 
šauliu. Darbininkas negali 
nusamdvti nė ant vienos die-I *nos, kokios nors tarnaites 
dėl prižiūrėjimo savo ser- 

'gančios moteries ir ką-tik 
užgimusio kūdikio. Jis pats 

į išeina i dirbtuvę ir palieka 
moterį ir kūdiki vienus per 
ištisą dieną be jokio prižiū
rėjimo. Sugrįžęs iš darbo 
randa savo brangų kūdiki 
nenuvalytą ir nepavalgidin- 
tą, nes jo serganti moteris to! 
padaryti negalėjo.

Kapitalisto vaikai. nors Į 
kiek paaugę ir pardėję savo 
kojomis vaikščioti, linksmai 
per dienas sau žaidžia po 
gražiausius sodus ir tam pa-1 
našias vietas su visokiomis ; 
gražiausiomis žaislėmis, nes: 

į. jiems visko, ka tiktai ju a-: 
kis pamato arba sirais pa
nori, yra pristatvta užganė- 
dinimo jų norų dėlei. O dar
bininko vaikai, tuomi pačiu 
laiku griaudžiai verkia, ko
kiam nors susmirdusiam 
kambarij uždaryti, arba net 
kartais dar ant kiemo prie 

i stulpo, kaip gyvuliukai su 
šniuruku pririšti, pakol jų 
tėvai nesugrįžta iš dirbtu
vės, kur sunkiai dirba, pra
kaituoja, idant uždirbus sau 
ir savo kūdikiams, kad ir ant 
juodos duonos kąsnelio.

Kapitalistų vaikai sulaukę 
kokių 5-6 metų pradeda lan
kyt jau mokyklas ir turi 
progą pasiekti net ir augš- 
čiausius mokslus. O darbi
ninko vaikai tų pačių susi
laukę, pradeda jau eiti i su- į 
smirdusią dirbtuvę ir su pu-; 
slėtomis rankutėmus prie ’ 

kokios r.ors pragariškos ma- Į 
i šinos naikina tą pačią savo 
silpną sveikatą, sunkų ir pa
vojingą darbą dirbdami, i-: 
dant užsidirbus nors kelis 
centus savo gyvasties palai
kymo dėlei, nes jų tėvai, 
dirbdami už mažiausią atly
ginimą, negali patįs savęs ir 
savo brangių kūdikėlių iš- 
maityti.

Kapitalisto vaikai išaugę 
ir atsakančiai subrendę be 
jokių kliūčių iš finansiškos 
pusės gali apsivesti ir pra
dėti sau laimingą šeimyniš
ką gyvenimą. O darbinin
kas?... Dabartinis surėdy

mas ir gyvenimo padėjimas 
nepavelija pradėti šeimynis- 

Iš tos prie- 
’ ■

iI

ką gyvenimą, j 
žasties didžiuma jaunų dar
bininkų ir yra priversti per
žengti įsakytos doros įstaty
mus pasiliekant paleistu
viais arba paleistuvėmis, ir 
savo gyvenimo dienas turi 
užbaigti prie nemalonių ap
linkybių.

Kapitalistas arba jo vai
kai nėr visą savo gyvenimą 
jokio varginančio užsiėmi

mo neturi, o padaro sau kuo- 
geriausį pragyvenimą. Dar- 

ibininkas labai sunkiai ir il- 
' giausias valandas turi dirbti 
ir už tą savo sunkaus ir la
bai ilgo darbo laiką gauna 
užmokestį, iš kurios vos-ne- 
vos savo gyvastį palaikyti 
gali.

Čionai brangus skaityto
jau apsistok ir pagalvok: 
argi tau nemalonu butų, kad 
ir tavo kūdikis galėtų ateiti 
į ši pasaulį nors kiek geres
nėse anlikvbėse ir butų ga- 

i Įima jį išauklėti su nors kiek 
geresniu prižiūrėjimu? Argi 
tau nemalonu butų, kad ir 
tavo brangus kūdikėliai ga- 

! lėtų linksmai žaisti su kitais 
j po gražius sodus ir tam pa- 
' našias vietas prie tyro ir

I

I

I

MANO PATYRIMAS LAI 
BUS PERSERGĖJIMU.

Išskaitęs laikraščio ap
garsinime, kad galima gauti 
gramofonas ant išmokesčio, 
mokant po 10c., aš ir užsisa
kiau, bet pasirodė visai kas 
kita. Reikia visupirma įmo- 
kėt 16 dol., o prisiunčia gra
mofoną 20 dol. vertės. Su
gražinus gramofoną, rank
pinigių neatiduoda. Juk pro- 
voties neisi, nes da daugiau 
tau ištrauks pinigų. Taigi, 
mano nuomone neverta yra 
patikėti jokiems aukso kal
nus žadantiems apgarsini
mams. C. Cherka, D. H.

Red. Prier. Laikraštis už 
apgarsinimus neima ant sa
vęs jokios atsakomybės. Tei
singai sakot, kad aukso kal
nus žadantiems ■ apgarsini
mams joks išmintingas žmo
gus neprivalo tikėti.
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Kostantas Konsonas.
P. O. Box 283, Tolleston Gary. Ind.

Kazim. čečeta,
1542 E. 36 str., Cleveland, Ohio.

Crest kendžių, nes tai vienos iš 
treriausiu ir skaniausia kendžiu 
Jeigu t u kendžiu niekur negau- 

/ nate, tad ateikit pas mane, nes 
Į esu generalis agentas Bcstonui

KELEIVIS

Skirtumas tarpe socijalisty ir republikonų bei demokratų
Žiūrint i gyvenimo judė

jimą tankiai prisieina persi
tikrinti, kad pavergtosios 
klesos didžiuma yra nerege, 
kitaip ji seniai nukrėstų sau 
nuo sprando tuos siaubūnus, 
kurie minta darbo žmonių 
triūso vaisiais.

Paminėsiu čia gyvą sau
są faktą, parodanti skirtu
mą tarp viešpataujančiųjų 

buržujų, pasivadinusiųjų de
mokratais ar republikonais, 
ir socijalistų, užėmusių val
diškas vietas.

Pietinėj dalij Colorado 
valstijos, kur valstijines ir 
municipalines (miestines) 
valdiškas vietas yra užėmę 
daugiausia republikonai, su
streikavus kalnakasiams 
tuojaus kapitalistų kiše- 
niaus apgynimui tapo pasių
sta netik policija su revolve
riais ir lazdomis, bet ir mili
cija su durtuvais ir mašini
nėmis kanuolėmis, iš kurių 
paleista 600 šūvių -į šėtras, 
kur išvaryti iš namų kalna
kasiai apsigyveno. Tris kal
nakasių likos užmuštais. 
Kalnakasiai tuomet metėsi 
kovon, kad savo krūtinėmis 
uždengti kūdikius ir mote
ris, bet ginkluotų razbainin- 
kų apsupti, vieni krito, kiti 
likos suimti ir suareštuoti. 
Darbininkams guodžianties 
demokratui-gubernatoriui 

ant žvėriškumo "tvarkada- 
rių,” gubernatorius atsakęs, 
kad tai ne jo dalykas kišties 
Į tokius reikalus. Nes, mat, 
gubernatorius gal isakyt mi
licijai, ginant kapitalistų ki
šenių, žudyti ir nekaltus 
darbininkus, bet užtat ne
gal iš kitos pusės siųst mili
ciją, kad apgynti darbi
ninkų gyvastį nuo žmogžu
džių.

Devyni lietuviai, kurie 
prigavingu budu buvo atga
benti į čionai už streiklau
žius, pamatę, kad jie pateko 
į žabangas, pabėgo ir prisi
rašę prie unijos sykiu kovo
ja prieš kapitalistų bernų 
žvėriškumus.

Tuo pat laiku šalę to, kito 
miesto gyventojai darbinin
kai. kaipo dalis streikuojan
čių kalnakasių, visai kitokią 
apsaugą turi; ten valstijos 
valdžia irgi leido kompani
jai pasišaukti sau pagelbon 
ginkluotus razbaininkus, bet 
kad kompanija kreipėsi prie 
miesto majoro, kuris yra so- 
sijalistu, reikalaudama da- 
"eidimo policijai ir detekty
vams gint streiklaužius, ma
joras socijalistas netik nelei
do pclich'os. bet įsakė miesto 
maršalui nuginkluoti kom
panijos apginkluotus 
nūs ir sugavus kokį privati
nį detektyvą areštuoti kaip 
paprastą plėšiką. Ten dar
bininkus nežudo ir neterio- 
ja.

Argi tie faktai nepertikri
no darbininkų, kokia valdžia 
yra reikalinga.

K. Clemens.

J. Danisevičia, J. Vikšraitis, K. Dau- 
deris, A. Vaiiukevičia, A. Verlingienė 
po 50c.; J. Čirvinskas 45c.; F. Meižis 
26c.; J. Juknelevičia, K. Mieldažis, K. 
Beržinskis, P. Tautvydis, P. Paliunas, 
F. Teniukas, I. Gvildis, J. Ruzgis, M. 
Adomaitienė, P. Zatulskis, J. Zaka- 
rauskis, li. Doublot, F. Chemicz, 
A. Stanišauskis, Z. Tiškus, A. Styra, 
A. Tautvydis, B. Ubavičienė, J. Tiš
kus, M. Šimelis, V. Stasionis, J. Fran- 
ckevičia, J. Janušaitis, A. Guldupis, S. 
Cverka, J. Kereišiutė, M. Rinkevičie- 
nė, P. Jonuška, Dapkienė, J. Vaitke- 
vičia, J. Cinkus, M. Petrulienė, A. 
Normontienė, L. Tylert, E. Kedienė, 
L. Jasinskis, A, Amišiejus, J. Montvi
la. K. Žilaitis, J. J. Vaitkevičia, A. Ga- 
lianaitis, A. Tylert, J. Tylert, K. Jac- 
kaitis, J. Šūkis, J. Razokaitis, J. Šven
dra, V. Andruška, F. Šniukita, K. Šo- 
liunas, M. Šoliunas, O. Šoliunienė, A. 
Mažeika, J. Kazokas, S. Ražokaitis, 
J. Matukaitis, A. Bakšis, M. Kalnaus- 
kis, A. Šneideris, Fr. Petraitis — po 
25c.; J. Šemeta, P. Dvilis, J. Nobu- 
raitis, J. Daraškevičius, J. Ambrulai- 
tis po 20c.; J. Kudarauskas. E. Bal- 
čiuvienė,, V. Barauskienė, M. Tara- 
gauskienė, A. Valiukevičius po 15c.; J. 
Petkus, V. šilinskas, A. Tirlikienė, A. 
Jakutis, J. Janušaitis. A. Šidlauskas, 
A. Strielkauskis, A. Broscheit — po 
10c ; A. Petraitienė 5c. Viso sykiu 
suaukauta $57.61.

Kaz. A. Makarevičius prisiuntė pui
ku gyvų gėlių vainiką. Rinkėjams 
aukų, aukavusiems ir dalyvavusiems 
laidotuvėse tariu širdingą ,čiu.

Velionio brolis. Jurgis Pilipas. 
per Kaz. A. Makarevičia.

Pajieškau brolio Igno Norvaišos, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškės 
miesto, prieš kelis metus gyveno Zo- 
nesville, Ohio. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešai. (9)

Ona Norvaišiute,
197 New York avė., Newark, N. J. j

Pajieškau Ignaco Zelecko ir Juo
zapo Zaleckeno iš Kauno gub., Tel
šių pav., pirmiaus gyveno Chicago, 
III. Taipgi draugo Leono Normonto 
ir Julijonos Kačinskaitės; pirmiaus 
gyveno Philadelphijoj. Jie patįs ar 
juos žino malonės pranešti. (2) 

Jonas Sowo,
409 Franklin str., Joliet, III.

Pajieškau brolio Povilo Čereškos,

ALKOS LIUDVIKUI PUSLIUI. 
tVasson, III.

J. Glatkauskas $10; Pet- 
$20; P. Kenduris $11; A.

Aukavo: 
ras Puslis 
Jodenas $14; P. Urbonas, S. Deninis,
A. Jurgeliavičia, J. Barisa, J. Puslis, 
L. Puslis — po $5.00; J. Bernotas $4;
B. Beliavičia ir J. Puslis po $3.00; J. 
Bogalirius, J. Melnikas, A. Meilus, J. 
Deninis — po $2.00; M. Mileskis, J. 
Juodvalkis, W. Dombrova, W. Mar- 
cinkevičia, P. Bernotas, W. Zailskis, 
J. Stelmokas, K. Draugelis, J. Kuns- 
kis — po $1.00; F. Bataitis 85c.; K. 
Daubaras, P. Big, K. Ilgavičia, M. 
Gutautas, K. Stelmokas — po 50c.; 
J. Kunskis, P. Jodis, J. Kuzinskas, 
A. Ginaitis, M. Losenas, P. Kurtinis, 
J. Litvinskas, P. Motkevičia, T. Savic
kas, J. Inguraitis, S. Lukevičia, J. 
Stankevičia, W. Krasulevskas, C. Gu
tautas, P. Deleuskis, A. Vitkus — po 
25c. J. Šeštokas 35c.

Suaukuoti pinigai atiduoti L. Pus- 
liui. Wassonietis,

Pajieškau savo pačios Agnieškos 
Čelkoniutės-Žilaitienės, kuri 20 d. 
sausio pametė mane. Ji 23 m. am
žiaus, 5 pėdų augščio, apskritaus vei
do, tamsiai geltonų plaukų, turi ma
žą apgamą ant dešinio veido, 
vežė 5 metų vaiką. Kas man 
neš, gaus 5 dolerius.

Stasys žilaitis,
152 Washington str.,

Wallingford, Conn.

Pajieškau dėdės Motiejaus Skumino, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. Pado- 
vinio valsčiaus, Daukšų kaimo, 30 
metų kaip Amerikoj, 1912 m. gyveno
me West Molont, Conn., Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti. (8) 

. Adam Skuminas,
300 W. Center str., Shenandoah, Pa.

Pajieškau darugu Petro, Jokūbo ir 
Jono Šidlų. visi Kauno gub.. Panevė
žio pav.. Biržų valsčiaus Griauželių 
sodžiaus; gyveno Rockford. III. Jų pa
čių ar žinančių juos meldžiu prąnešti.

Geo. Petrauskas. ’ (9)
309 E. 47th str.. Chicago, III.

Pajieškau draugo Mato Marcelio- 
nio, paeina iš Kauno gub, Šiaulių pa- 
vieto, Semetacų sodos, Papilio pa- 
-apijcs. Abudu sykiu atvažiavo iš 
‘.ie ...vcs. Jie patįs ar kas juos žino 
naionės pranešti.

J. Kupstis,
’1 Luther str, Schenectady, N. Y.

Pzjieškau brolio Jurgio Bieliavi- 
'-''us, paeina iš Suvalkų gub. Turiu 

■vai bu reikalą. Jis pats ar kas jį ži
lo malonės pranešti.

k. Beliavičius,
'743 N. \Vood streeet, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių: Vladislovo Va
dovo ir Aleksandro Jankauskų: peina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Vekšnių 
vol., Daubiškių sodos, jie paitįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

Kazimieras Jar.kauskjs,
P. O. Box 162. E. Millinocket, Men.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų pažiūrų, nesenesnės kaip 24 
metų. Aš esu 24 metų senumo, turiu 
gerą užsiėmimą. Su pirmu laišku 
malonėkit prisiųst savo paveikslėlį.

J. S. Washvell.
70 Fox str., Aurora, III.

į JONO ŠIRDIN
::
i
..

i$»

Perstatys Teatrališka 
Kuopa Perkūnas nau
dai tautiško namo'.

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio; 7 metai Amerikoj, pir
miau gyveno St. Louis, Mo. Turiu 
svarbų reikalą. Kas jį žino malonės 
pranešti. (10)

Antanas čereška,
1147 Washington str., Norwood, Mass

Pajieškau savo motinos Onos Ake- 
laitienės. Pirma gyveno Philmonth, 
Wis. Ji pati ar kas ją žino malonės 
pranešti.

Antanas Akelaitis,
P. O. Box 886, Rockford, III.

Pajieškau brolių: Juozapo, Antano 
ir Petro Kisielių; gyveno Chicago, 
Iii. Jie patįs ar kas juos žino malo
nės pranešti. (9)

Mikolas Kisielius,
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau Teresės Tvaskienės. Ji 
gyveno Lavcrence, Mass. Turiu svar
bų reikalą. Ji pati ar kas ją žino 
malonės pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga.

Morta Tvaskienė,
2223 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Kastanto Porekslo, Va
balninku parap. ir Petro Janulionio 
Noivių sodžiaus, taip pat Juozapo 
Kuncio Dapsių sodžiaus, Šimonių pa
rapijos ir Simano Šlapelio, Noivių 
sodžiaus, Skapiškio parapijos. Girdė
jau, kad Lietuvoj jo motina mirus ir 
jo giminės parduoda namus. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Levusė Vilan skaitė,
12 Newburv str., Auburn, Me.

Pajieškau švogerio Alizo Mielsko ir 
pusbrolio Jurgio Digimo; taipat pus
seserės Onos Diginiukės. Visi Kauno 
gub., ir pav., Krokių volosties. Grim- 
kiškio parap.. Meleška Kairėnų kai
mo, o Digimas su savo sesere iš vie
no sodžiaus — Valinės. Turiu svarbių 
reikalų. Jie pat?' ar kas juos žino 
malonės pranešti.

Toma Digimas, 
3254 So. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau švogerių Wilimo ir Jono 
Cipliauskų; juodu gyveno prieš 6 me
tus Scrantone, Pa., ir laikė mėsiny- 
čią. Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Ant. Šimauckas.
1900 Peoria road, Springfield, III.

Pajieškau briolio Juozapo Laubono 
iš Kauno gubernijos, Telšių miesto. 
1906 m. gyveno Bostone. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

B. Laubon,
468 Northampton st., Easton. Pa.

Pajieškau švogerio- Antano Šipuls- 
kio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Puipų sodžiaus, Šeduvos parap. 
Pirmiau gyveno Dekalb, Ilk. 6 metai 
atgal išvažiavo į Shenandoah, Pa. Jis 
pats ar kas jį žino matlon.ės pranešti. 

Červinskienė,
1103 Oak str., Dekalb, II.

23 Vasario (Feb.), 1914 m
Svetainėje

RODDY HALL
+ 58 MARKET STREET, - - BR1GHTON, MASS 

Perstatymas prasidės 5:30 vai. vakare.
Po teatrui tęsis šokiai iki 2 vai. nakti. Gerbia- 

t mają visuomenę meldžiame atsilankyti. 
| Su pagarba KOMITETAS. ■ I

POEZIOS

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis tąią
Turės siagą 
Užsiėiiaa

Pajieškau pažįstamos Kleopos Sta- 
pinskaitės, paeina iš Kauno gub., Se
dos parapijos, Vaičiatių sodžiaus. Ji 
pati ar kas ją žino malonės pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

Ildekonis Stonis,
142 W. Minister str., Providence, R. I.

Pajieškau dėdės Motiejaus Mika
lausko, 16 metų kaip Amerike. Pir
miau gyveno apie Scrantoną ir Povilo 
Ramanausko; šis gyveno Wilkes- Rar- 
re, Pa. Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Jos Labalis,
606 W. Center st., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau draugo Stanislovo Taut
kaus paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Užvenčio miestelio ir parapi
jos. Apie 14 metų kaip Amerikoj. 
Prieš 10 metų gyveno apie Spring 
Valley, III., Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

John Phillips,
151 Reeder avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Liudviko Palubin
sko; 2 metai atgal gyveno Philadel
phijoj, Pa. ir draugo V. Kupronio, 2 
metai atgal gyveno Wingrove, W. Va. 
Turiu svarbius reikalus Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Viktoras Palubinskas,
2341 So. Hoyne avė., Cicago, III.

Pajieškau Jono ir jo pačios Roza
lijos Mikolkunų iš Rygos miesto, Kau
no gub., Važiuojant iš Lietuvos neti
kėtai persiskyrėm ir nuo to laiko neži
nau, kur jie yra, girdėjau, gyveno ne- 
kurį laiką New Yorke. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Ona Mender,
General Dėl. Bristol, Conn.

Pajieškau dėdės Kazimiero Meške
lio, Kauno gub., Panevėžio pav.,Cipė- 
nų selckos, Vabalninku parapijos Že- 
maitėlių sodžiaus, — kriaučius; 10 
metų kaip Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Ferdinand Višnevskas, 
3272 Salmon str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų: Frano Bruožo 
Suv. gub., Norkelių sodžiaus ir Juo
zo Falianiako Suv. gub., Kazlų so
džiaus, taip pat Vinco Rinkevičiaus 
Suv. gub., Eglinciškės sodžiaus Jie 
patįs ar kas juos žino malonės prane
št’. (10)

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Še- 
meklio, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
šėnų parapijos, Raganių kaimo. Pir
miau gyveno Seattle, Wash. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

L. Winskus,
166 Windsor st., Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18—23 metų amžiaus. Geistina, 
kad nebūtų perdaug maža ir perdi- 
delė. Aš esu 25 metų. Blaivas ir ne
rūkau. Kalbu penkiom kalbom. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti savo 
paveikslėlį.

K. Šimėnas, 
10543 Wabash avė., Chicago, III.

Reikalingas kriaučius 
mokantis dirbt 
bas ant visados.

vyriškus kotus; dar-
Atsišaūkite šiuo ad-

resu:
P. A.

96 Green str..
Yeshinskas,

Worcester, Mass.

PAJIEŠKAU
darbo — į grosernę. Dar- 
gerai ir sukalbu keliomis 
Kam reikalingas geras

bučieriaus
bą moku 
kalbomis. _ _
darbininkas malonėkit kreiptis su iš
lygoms šiuo dresu: (9)

M. TIRIL1S,
1426 So. Peoria Str., Chicago, III.

Draugysčių Reikalai.
METINIS BALIUS-MSKARADAS.

Su $200.00 vertės dovanomis.
Dr-stė Palaimintos Lietuvos rengia 

didelį balių subatoj, 21 vasario (Feb.), 
1914 m., Pilsen Auditorium svetainėj, 
1655 Blue Island avė., Chicago. III. 
Prasidės 8 vai. vakare ir trauksis iki 
5 valandai ryto. Įžanga 25 c. ypatai.

Širdingai užprašom visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, nes šis ba
lius bus vienas iš puikiausių, bus duo
damos didelės dovanos tiems, kurie 
bus mandriau apsirėdę. Užtikrinam, 
jog visi busite užganėdinti. Gerai ga
lėsit pasišokti, nes grieš Sarpalių bro
liai. Užkveča šrdingai visus,

KOMITETAS.

New Britain. Conn. 
TEATRAS ir BALIUS.

"Blinda svieto Lygintojas." Stato_ ant 
scenos apšvietos Draugystė nedelioj, 
22 vasario (Feb.) Lietuvių svetainė
je. 345 Park st., Tai vienas iš gra
žiausių ir įspūdingiausių lietuviškų 
veikalų, todėl ateikit visi. Tarp aktų 
bus dainos, deklamacijos ir monolo
gai. Teatras prasidės 7:30 vakare. 
Įžanga 50, 35 ir 25c. Vaikams ir ant 
galerijos 10c. Todėl nepamirškit 22 
vasario širdingai visus užkviečia

KOMITETAS.

KELIAUJANTIS AGENTAS.
Pas mane galite užsirašyti visokius 

lietuviškus laikraščius. -
Aš keliausiu per Pa. ir kitas vals

tijas; apie 6 vasario busiu mainose, 
todėl draugai, kurie norėsit, galėsit 
pas mane užsirašyti parankiausi dar
bo žmonių laikraštį "Keleivį.’’

S. Valaskas,
10604 Edbrooke avė., Chicago, III.

PARSIDUODA KONCERTINA.
Instrumentas padirbtas Vokietijoj, 

išduoda labai dailų toną, nedaug gra- 
jįta. Naujas 250.00. Kas norėtų tu
rėti gerą muzikališką instrumentą, 
atsišaukite pas: (8)

G. M. KANTANAWITZ.
300 W. Mason st., Springfield. III.

New Phone 889.
' ___ _____ _— ---------- — ■ -■ ------------

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17—24 metų amžiaus. Geistina, 
kad mokėtų skaityti ir rašyti. Aš esu 
blaivas ir turiu 23 metus amžiaus. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti savo 
paveikslėlį.

P. F. G—bas, 
10543 Wabash avė., Chicago, III.

TEMYKIT. 
SOCIJALIZMO TRUPIMAI, 
gėlė 48 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti
mų socijalistams. Kaina 20c.. 
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

Gaunamos antrašuojant: (21)
M. M. Rice — Herman.

140 East 19 st.. New York City.

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liuduiausis, 
Užjaus skausmą, dailįs svietą 

Pakils liūtis netikėta, 
Atgins noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

pustrečio šimto 
tais Ailin Irnvcrn • ■ <JV

Graži, didelė, arti į 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga:

Ta pati knyga gražiais kietais £1 
audeklo, auksuotais apdarais: v ■

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadvvay So. Boston, Mass

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- • 

kūnų arba Tilžės j:
Boston .................
Philadelphia ___
Baltinio re ............
New York ..........
New Britain .... 
Schenectady . — 
Binghampton .... 
Scranton .............
Pittsburg ............
Youngstovn ........
Cleveland ............
Chicago ................
\Vestville ............
Springfield ..........
St. Louis............ .
Detroit .................
Grand Rapids __
VVashington Statė 
California Statė .

Į kitus miestus ir valsti
jas taip pat pigiai. Pagerin
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša j stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, nes 
greitu laiku gali vėl pa
brangti.
"KELEIVIO” 
28 Broadway,

LIETUVIŲ DRAUGYSTES 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
Lietuviu Mokslo Draugyste^ 

Pittsburgh, Pa.
$32.00
32.00
32.00
35.00
34.50
36.50
37.25
38-50
41.00
41.00
42.00
45.25
46.00
47.50
47.50
42.50
45.25
83.50
94.50

AGENTURA 
So. Boston.

GERA PROGA
Pirkite naujus namus, o ne senus,, 

$1,800.00 ir turite savo locną namą su 
4 dideliais ruimais, ant augšto beis- 
mento su porčiu ir geroj vietoj, ap
gyvento j lietuvių, 2500—2502 West 
45th Place, tarpe Western Avė., ir 
Rockwell str., Chicago, III. Jau yra 
užbaigti statyti. Iš 10 namų tėra 2 
pardavimui. Nepraleiskit progos. (9) 

NEW CITY SAVINGS BANK, 
4601 So. Ashland Avė., Chiiago. III.

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždė Nl. 
Town of Lake, Chicago, 111.

Mitingai atsibuna kiekvieną antrą 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotors- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba:
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop str., Chicago, I1L 
Vice prez. — Jonas Waselkevicz, 

4508 S. Wood st., Ccicago, HL 
Prot. rašt. — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas Org. — Cipr. Zotorskia.

4512 S. Wood str., Chicago. DL

Palaimintos Lietuvos Dr-ste
Chicago, III.

Valdyba.

Prezidentas — Ed. Čepulis,
671 W. 18 str., Chicago, DL 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, . 
1916 Canalport ave„ Chicago, m 

Protokolų rašt — K. Meškauskas, 
1616 So, Halsted st Chicago. DL 

Finansų Raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 str., Cicero, DL 

Kasierius — L, Kaspar,
3131 So. Wentavort avė., Chicago, DL 

Organizatorius — A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, DL

Draugystė šv. Petro No. 1 
Town of Lake, Chicago, DL 

Valdyba.

Pirmininkas — Stafonas Morkūnas. 

1645 W. 47th st, Chicago, DL 

Pagelbininkas — Kostantas Iovaiša, 

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 

Prot. raštininkas K, A. Ciapas, 
1736 W, 47th str., Chicago, DL 

Finansų raštininkas — P. Pivaronaa, 

4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 

Kasierius — A, Blinstrupis,
4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL

NEW HAVEN. CONN.
Sausio 23 d. čia tapo užmuštas eks

presinio trūkio Pranas Pilipas (Pili
pavičiai 17 metų amžiaus. Jieškojo 
darbs ir grįžtant namo jisai tapo 
pagautas trūkio ir užmuštas. Velionis 
buvo doras ir tykus vaikinas.

Kadangi buvo neseniai da iš Lietu
vos, neturėjo darbo ir ir da neprigu
lėjo prie jokių draugysčių, tai nebuvo 
iš ko tinkamai palaidot, todėl ir su
manyta padaryt koiektą jo palaidoji
mui.. Rinkime aukų pasidarbavo: J. 
Ulonas, A. Krivaitis, M. Steponkus ir 
velionies brolis J. Pilipas. Aukavo: 
J. Mišeikis A. Sukevičia. W. Grubliau- 
skas, A. Rapalas, A. Grakauskas, J. 
Grabauckas, A. Macaitukė, A. Zeblec- 
kas, D. Knistautas, M. Masiulis, J. 
Zeneckas. K. Banelis, J. Kazlauckas, 
A. Mažeika, J. Petkevičia, J. Vilčins
kas, A. Pranaitis, A. Klimas, A. Pui- 
šis, J. Griškaitis po $1.00; K. Daujo
tą 75c.; V. Rimavičia 55c.; F. Bagda- 
navičia. A, Bagdanavičiutė,, A. Tery- 
ba, A. Barkauskas, S. Lionika, S. Po- 
caitė. W. Blazaitienė, J. Kazalinskie- 
nė, P. Grakauskiutė, K. Gudas. J. Pa
raka. A. Paukštienė, W. Šniukšta, 
A. Savickas, B. Lotuzaitė, M. Lotu- 
zaitė. K. Gudzentis_, A. Winaitis, J. 
Mockus. J. Baltrušaitis, K. čirvinskas 
Jan. Makarevičius, Jur. Makarevičius, 
A. Švejeras, A. Lagerpušis, A. Bohn, 
J. Naikelis, M. Naikelienė. R. Andriu- 
šienė, T. Klimienė, U. Kilikevičienė,

Pajieškau švogerio Jono Rimkiuno 
Kauno gub.. Raseinių pav.. Girdiškės 
parap., girdėjau, kad gyvena Chica
go, III. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

A. Kvederis,
1715 E. Adams str., Springfield, III.

Pajieškau brolio Juozapo Suopio, pa
eina iš Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Panemunės parapijos, Klangių 
kaimo. Pirmiau gyveno Brooklyn, N. 
Y. Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Petras Sederevičia.
154 Hope str., Brooklyn,

Pajieškau apsivedimui apsišvietu- 
sios tarp 18 ir 23 metų amžiaus mer
ginos. Esu jaunas ir blaivas vyras. 
Atsišaukit doros merginos ir prisiųs- 
kit savo paveikslėlį.

J. Sadulis,
10543 Wabash avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Selvestro Dargio 
iš Kauno gub.. Šiaulių pav., Luknevos 
parap.. Jukšų sodžiaus; apie 5 me
tai, kaip gyveno Chicago, III. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Jonas Dargis,
28 Broadway. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vincento Zaleno, 
Vilniaus gub., ir pav.. Maletų parapi
jos. Jaurų viesėdžio. Prieš 3 metus 
gyveno Kenosha. Wis. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas žino 
malonės pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

Jurgis Zalenas,
443 W. Leonard str..

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau apsivedimui suvalkietės 
tarp 17 ir 25 metų amžiaus merginos, 
laisvų pažiūrų, nes aš esu liuosas nuo 
prietarų. Mergina kad mokėtų bent 
lietuviškai rašyti. Su pirmu laišku 
teiksitės prisiųsti savo paveikslėlį.

P. Bartnikinis,
P. O. Box 163. Pittston, Pa.

Reikalaujame Agentų.
Męs mokame $8 arba $20 algos į 

savaitę vyrams, kad butų savo mies
te arba važinėtų iš miesto į miestą, 
pardavinėdami mus Auksinius. Sidab
rinius ir Nikelinius Laikrodėlius ir 
lenicugėlius dirbantiems žmonėms ant 
$1 ar $2 mėnesinių išmokėjimų. Pri
tyrimas nereikalingas. Teisingi ir 

blaivus vyrai vien lai rašo mums dė
lei šitų agentūrų. Paminėkite jūsų 
dabartinį užsiėmimą. (9)

NORTH AMERICAN SALES CO. 
Box 954, Dept. 77, New York City.

Gydo visokias vyrų, moterų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

259 Hannover st , Bosten, Mass,

Pajieškau dviejų darugų: Adomo 
Barnatavičiaus iš Vilniaus g., Piva
šiūnų parap.. Skriaučionių kaimo ir 
Simono Čepulio iš Suvalkų g., Alytaus 
parap, Joniškio dvaro. Gidėjau, pir
mas gyvena Argentinoj, antras — 
Londone, (Anglijoj).
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Jacob Danielius,
156 Riverdale avė., Yonkers, N. Y. 

U. S. A.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Lapin
sko. paeina iš Kauno g.. Zarazų pav., 
Papilio parap., Satkiunių sodžiaus, 
pirmiau gyveno VVinchendon. Mass. ir 
draugo Petro Diulbauckio, Panevėžio 
pav., Vabalninku parap.. Svilių so
džiaus. Prieš 12 metų jis gyveno 
Gardner, Mass., paskui Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Jonas Kaupelis,
117 Greenwood st., Gardner, Mass

Pajieškau draugų Kastanto Raibu- 
ko ir Jono Kvartono iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Veskenų sodžiaus; 
pirmiaus gyveno Boston. Mass. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės prane
šti.

Aš Marė Budzeikiutė pajieškau sa
vo brolio Antano Budzeikos, paeina iš 
Suvalkų gub., Saivų gmino, Oškinių 
kaimo, Suvalkų pavieto. Apie 24 me
tai kaip Amerikoj; pirmiaus gyveno 
Kingston, Pa. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkinga.

Miss. Mary Budzeikiutė, (10) 
Rear st., Brown Town. Pittston, Pa.

Pajieškau draugo Antano Kuzminsko 
1913 metuose persiskyrėm Coalmont, 
B. C. Canada, girdėjau, išvažiavo į 
Corben, B. C. Turiu svarbų reikalų 
Jis pats ar kas jį žino malonės prane
šti.

Pajieškau giminaičio Tadeušo Riau
bos. apie 50 metų amžiaus; gyvena 
turbut Philadelphijoj, paeina iš Kau
ni gub., Šiaulių pav.,.Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Antanas Wirkaiti.
3 Intervale st, Montello, Mass.

Antanas Balutis, 
Melnont, *Wash.

Pajieškau Juozapo Savitsko; paei
na iš Kauno srub., Triškų miesto, apie 
9 metai kaip Amerikoj; taipgi pajieš
kau Levkasės Gedviliutės, paeina iš 
Kauno gub, Telšių pavieto, Vešvėnų 
miestelio; apie 3 metai kaip Amerikoj. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

S. Tarvidaitė.
923 Atlantic avė Camden, N. J.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Va- 
linto ir pusseserės Elzbietos Valintai- 
tės; jie paeina iš Valiuliškių sodžiaus, 
Čipėnų selckos, Panevėžio pav., Kauno 
gub. Jie gyveno apie Montello, Mass.. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Kazimieras Keršulis,
87 W. Main str., St. Charles, III

Pajieškau draugo Petro Vėsos iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., Punios 
miestelio. Jis gyveno prieš 8 metus 
Bostone. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Juozas Mačiulaitis,
6 Second str.

Fannos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai ga! prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va- 

| žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
jCOCK. MICH, 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

JONAS ŽEMzUTIS.
S. Boston, Mass.1 BOK 13, SAUBLE, MICH.

I

Reika'aukit visur ir visados

J

- u

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, III.

Valdyba.

Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,
3510 S. Union avė., Chicago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, DL 

Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, BĮ 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3247 Butler st., Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, IB. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 V»- 

kare. "Aušros” svetainėje, po No. 314> 

S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba

landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lto- 

pos mėn.

r
p

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, DL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1» 
ant Town of Lake, Chicago,_ DL, m>- i 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą bo- 
dėldienį mėnesio, A. J. BieržyMkte 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržvnskis, 

4600 S. Paulina St., Chicago, DL.
Vice-prez. F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 

Prot. rašt. K. A. Čiapas,
1736 W. 47 st., Chicago, DL 

Turtų rašt. A. J. Kareiva,
1805 W. 46-th st., Chicago, BĮ. 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago, DL 

Užžiurėtojas org. Matausas SilkaM^ 

3314 S. Morgan st., Chicago, DL

S K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, 
SO. BOSTON.

I

Liet. Imigrantų šeip. Dr-tis 
Viršininkai.

Pirmininkas, St Jankauskas,

350 Newark st., Hobokas, N. X 
Pagelbininkas. Kaz. Vaškevičiui.

184 New York avė, New*rk,N. X 
Sekretorius, A. M. S tanelis,

211 Jefferson st., N«wark. N. X 
Iždininkas. P. Vaicelfanas,



6 KELEIVIS

M i estas ir valstija............................................................................................................

Pasarga: Kiekvienas "Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4,
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneš-kit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į‘raidę taip. kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite vis da laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas.............................................................................................

M. Gaili van Co.

Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS adresas:
Pavardė ir vardas

Sueet

Užlaiko geriausį

Elip, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

I

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

..Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais, geriausiais ir greičiausiais pač- 
tiniais dvišriubiais Laivais.

RUSSIA — 16,000 tonų. 
KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
I ROTERDAMĄ 

per 9 dienas 
be persėdimo.

TANKUS IŠPLAUKIMAS 
Prekės iš Liepojaus į New Y’orką 
$35.00 ir $4.00 pagalvinių taksų. 

ANTRA KLĖS A ....................... $52.50
Norint platesnių žinių kreipkitės 

prie generališko agento
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York. 
arba prie vietinių įgaliotų agentų.

| LIEPOJ V 
per 11 dienu 

be persėdimo.

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAF1STAI.
Mus dirbtuvė yra įrengta 

sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Ce. 
(Stanaičio galerija)

!«
ii Akušerka I

Pabaigusi kursąD'onians Medieal • j 
(oliege, Baltimore, Md.

i
 Pasekmingai otlieka savo darbą < i

prie gimdymo, toipgi suteikia vi-Į f 
: j sokias rodąs ir pageibą invairiose ■ • 
; > moterų ligose.

i Į F. Stropiene i j
H SO. BOSTON, MASS. :

Vvrai ir leidės — šarap! 
DŽIAN BAMBA 

turi balsą.
Sanavagan, koki fani kei- j 

są turėjau. Atneša anądien 
boisas tiligramą, kad kasle- 
garnėj mano švagerka. tai 
yra mano Keidės sesuo sulai
kyta ir kad reikia nuvažiuot' 
tą grinorka išimt.

Baigaš, mislinu sau. vie
nas trobelis nepasibaigė, ki
tas atsiranda. Bet nieko ne
padarysi reikia važiuot. Bet 
kitas trobelis — aš jos nepa
žįstų, o mano Keidė da pa
ti grinorka ir nežino kur 
Najorkas. Teisybė. Jenieri- 
ka toks kontras, kad ir neži
nodamas gali viską atrast, 
tik atsisėsk ant treino, ir ta
ve nuvežš. Ale visgi reikia 
žinoti ant kokio treino atsi
sėsti, ba kaip nežinosi, tai 
vieton Į Najorką nuvežš Į 
Čikagą. Ai beč jur laif. Ir 
man pačiam syki taip atsiti
ko. Taigi pamislijau sau,! 
kad vienos bobos negali leist, 
ba. gali daugiau tik badario 
pridaryk Reikia ir man pa
čiam važiuot, ir reikia vež-. 
tis beibę, ba vienos nepaliksi. 
Nosarv. :

v

Paėmiau slyperĮ, tai yra' 
tbKĮ treiną, kur ant nakties; 
nigeris padaro lovas, užlei
džia tokias palas ir taip žmo-: 
gus gali sau važiuoti su bo- : 
ba, o niekas tave nemato. Ži
noma, prastų žmonių tenai ' 
nėra, kur pažiūri — vis tik j! 
biznieriai ir šiaip visokie po-'! 
nai... Vienas ponas buvo su- * 
tokia ilga barzda; kita vėl 
leidė su didele nosia ir šuniu
ką turėjo ant kelių; paskui 
da vienas tūzas, na. o prie to 
juk ir aš tenai buvau. Nors 
tas brangiau kaštuoja, ale 
kągi padarysi, būnant biz
nierių su visokiais grinoriais 
sėdėti jau lyg ir neišpuola.

Bet, kaip sakiau, foni bu
vo atsitikimas. Išryto, pa
kol visi da guli, nigeris pa
ima kiekvieno šiušius nušai- 
nyt, už ką jam paskui reikia 
duoti kvoderi. Nors tas pa
daro jau perdaug ekspensų, 
ale jei žmogus važiuoji to
kioj vietoj, tai negali pasi
rodyti grinorium. Todėl ir 
aš savo šiušius iškišau už pa
los ir pastačiau prie bakso, 
kuriam vežėmės grinorkai 
skrybėlę ir dresę, kad išve-. 
dus iš kaslegarnės tuojaus' 
amerikoniškai aprėdyti ir 
nebūtų sarmata vežtis ant 
treino.

Už valandos nigeris atne
šė mano šiušius ir pastatė 
jau nušainytus. Bet kada 
paėmęs pažiurėjau: vienas 
nušainytas, o kitas kaip bu
vo dortinas, taip ir yra. Sa
kau, juodas žmogus turbut 
nemato gerai. Bet ir vėl pa
mislijau: tegul jau ir nepri- 

z mato, ale tai turėtų gi nors 
suprasti bestija, kad žmogus 
turi dvi kojas ir todėl tu
ri būt du šiušiai.

Pradėjau keikt. 
Keidė sako: 
— Šarap Džian, da išmes 

mus iš čia.
— Aiges nat! — sakau. — 

Aš už savo pinigus visur po
nas.

— O matai, kaip nigeris 
tave ant juoko palaikė: vie 
ną šiušj nušainino, kitą ne.

— Kyp kvait, boba! — su _
Sukau ir pašaukęs nigeri lie aiško netalpinom, 
piau kitą šiušj nušainyt. '

Įima butų prieiti prie tikro 
tos unijos pažinimo. Jeigu 
kas ir praneštų apie negerus 
jos viršininkų darbus, tai tas 
da nereikštų, kad jau toji li
nija niekai. Vieno unijos 
distrikto viršininkai gali 
būti kapitalistų pataikūnai, 
kito — visai priešingai. Kaip 
liudija Michigano variaka
sių streikas. W. F. of M. lig- 
šiol energiškai gina darbi
ninkų reikalus.

E. čepaniui. — Gyvatė Į- 
gildama užnuodija žmogui 
kraują, ir joks užkalbėjimas 
čia negali pagelbėt, pako 
nuodai nebus prašalinti. Je 
nuo užkalbėjimo Įgiltas žmo 
gus ar gyvulys pasitaiso, ta 
reiškia, jog gyvatė nebūvi 
pavojinga ir tas žmogus ar 

,,____ , man akyse ba gyvulys butų lygiai taij
j taip rodosi, ar tas juodasku-> pat sugijęs ir be „užkalbę 
i ris man meluoja. Pakėlęs jimo.” Taip pat yra su šu 
Į kojas parodžiau Keidei:

— Žiūrėk, ar man taip ro- 
{dos, ar ištikro tik vienas 
I šiušis nušainytas? 
į — Jesar. kitas dortinas— 
i patvirtino ji. 
■ Na. mislinu sau. išeidamas 
iš vagono duosiu nigeriui Į 

' snuki.
Paskui imu aš baksą — o-1 

i gi visas nušainytas. Pasiro
dė, kad nigeris ištikro nu- 
I šainino du tinksu, tik neabu- 
du buvo šiušiai.

Bet tai da neviskas. Nosa- 
ry. Išėmę iš kaslegarnės 
grinorka, atsisėdom ant trei- 
no važiuot namo. 0 turiu 
pasakyt, kad mano Keidė iš
važiuojant pasiuvo beibei1 
kelines. Taigi kada atėjo tas 
ponas su blizgančiais guzi- 
kais. pareikalavo parodyt ir 
beibės tikietą. Aš sakau, i 
kad treino kumpanija beibes 
veža fry. 0 jis sako, kad; 
šita beibė negali važiuot fry, 
ba ji jau su ilgom kelinėm. 
Tada mano Keidė sako:

— Mister, jeigu už ilgas 
kelines reikalaut čielo ti- • x-i . j-, - - kieto, tai man turi užtekt!^“ talP0’ todel Jus,< nedes1’ 
tiktai pusės tikieto, nes aš 
nešioju tiktai pusę kelinių.

Mano gi grinorka sako: 
—Tokiu budu man visai 

tikieto nereikia, ba aš visai 
be kelinių.

Konduktorius sako:
— Olrait, prirodykit, kad 

jus teisybę sakot, o tikieto 
jums nereikės.

Ale tuotarpu aš nutrau
kiau beibės kelines ir tas po
nas nusijuokęs nuėjo sau to
liau.

Tas viskas yra teisybė,' 
taip kaip mano vardas yra

Džian Bamba.

I

nešioju šiušių, 
kojų. — aš jam 
0 jis manęs vėl

Nigeris išvertė baltas akis 
ir klausia angliškai:

— 0 kiek tamista šiušių 
nešioji?

— Tiek 
kiek turiu 
atsakiau, 
klausia:

— Tai kiek tamista turi 
kojų?

Pamačiau, kad jis ištikro 
ant juoko mane laiko, tad 
perpykęs sušukau:

— Aš turiu dvi kojas, tu 
kreizi niger!

O jis man sako:
— Tu pats kreizi. Juk aš 

tau du šiušiu ir nušaininau.
Ir nuėjo sau. Visas karas 

pradėjo juoktis. Apsiaviau 
ir žiuriu: vienas blizga, ki
tas dortinas. Negaliu su
prasti, ar čia

jimo.” Taip pat yra su šu 
nies apriejimu ir kitais daly 
kais. Kvailos bobelės žodžia 

f čia nieko nereiškia.
J. R. — Tamista klaidin 

gai aiškinat parapijinių mo 
kyklų negerumą. Jos nege 
ros ne vien tik dėl to, kac 
vietoj diplomos veda prie 
pirmos išpažinties, bet ii 
dėlto, kad tikrojo moksle 
vaikui neduoda pažint. Jei 
gu ir yra dėl vardo kokis 
nors mokslo šaka išguldo- 
ma. tai ji visuomet tenai pa
statyta augštyn kojomis, 
kad neprieštarautų stebuk
lams, šešiadieniui pasaulio 
sutvėrimui ir kitokioms bib
lijos pasakoms. Tamstos 
raštelio netalpinsim.

Zanamunčikui. — -Jūsų 
korespondencija dėl vietos 
stokos užsiliko ir dabar jau 
neužsimoka ją talpinti, nes 
ir ilga nesvietiškai. Jei bu
tų trumpesnė, butume su
naudoję anksčiau.

J. Ramanauskui. — Ačiū 
kad parašėt, bet apie tas 
prakalbas pereitam numeri- 
je viena korespondencija

Redakcijos atsakymai,
J. Chesnienei. — Išjieško- 

fom, bet tamistos korespon- 
iencijos neradom. Gali būt. 
kad ji likos sunaikinta su ki- 
omis korespondencijomis, 

kurių kas sąvaitė atlieka pas 
nūs nesunaudotų gyva ga- 
'vbė. To straipsnelio „Ko- 
’oj” męs nepotėmijom; gal’ 
■>ut kad dviem autoriams pa- 

■ įtaikė parašyti ant vienos 
emos.

Rafael Worges. — Jusi’ 
_______ _____ , nes ne

1 manom, kad tokiu keliu ga-

Y. Z—s. — Netalpinsim, 
nes šmeižikus užtariat, o ant 
dorų žmonių užsipuolat, ir 
prie to da savo vardo nepa- 
duodat.

J. Stančikui. — Panašią 
korespondenciją gavom nuo 

i kito korespondento pirmiau, 
todėl tamstos liks jau nesu
naudota.

J. S. — Juokai jau seni ir 
visiems žinomi. Nespaus- 

į dinsime.
Kaubriui iš New Haven. 

i— Nors ir gera buvo jūsų 
korespondencija, bet dėl vie
tos stokos negalėjom jos 
tuojaus sunaudoti, o dabar 
jau paseno.

R. Baltrūnui.
miški patėmijimai geri. A- 
čiu.

* Duonos neprieteliui. — 
Kad žmogus parašė, jog mo
nologai nepavyko, tai tuo- 
iaus iau ir „begėdiškas me
lagis!” Netilps.

Arškėčio digiui. — Netu
rėjom tamstos rašteliui at
liekamos vietos,

A. A. Žukauskui. — Eilu- 
j čių nedėsim, nes persilpnos.

Pilypui. — Feljetonėlis 
1 „Mačiau ir Girdėjau” bus 
! geras.

»

Astrono-

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausią Alą, Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems t asilinksminimams. Ta
voms geras. Patarnavimas gra
žus. Reikde meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stekas st., ProvidenceJR. I.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmmgii- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

453 Bredway, So. Boston, Mass.

5 GRAND ST.,

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubua. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus knaučius, kurie gerai at

lieka darbą. Ta t erai gvarantnojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Confi. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.

Parašyk numerius nuo 1 iki 
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris geras tik 
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių 
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čeki, gaus tą lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 menesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: (11 > 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
III Hudson st.. Jersev City, N. J.

-Seeetal**

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Ii
I

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus | 
pigiausiai ir gerai.

Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrp ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckis
222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
S o. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonai: So. Boston, 21013.

i

V
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Safety Razor

LABAI DIDELE
DOVANA

DĖL LABO VISUOMENES 
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirgtus, taip 
pat Kaip ir kur išsigydyti, ly
giai ta knyga •DAKTARAS” 
Parodo. kaip nuo ligų upsisau- 
gott.

oocfoif
OOC TOR 

ctoft

OOCTOR 
DOC -rętri 
POCTOlT

■p

I
|

Mašinukė Skutimui ir
7 šūviais Revolveris

Kad geriau išgarsint musų naujos mados auksinius laikrodėlius ir supažin- 
dyt pirkiką su mųsų firma, ant reikalavimo prisiunėiam kiekvienam gražų 
vidutinio didumo vyrišką laikrodėlį gvarantuolą aut 20 metu, su trimis luk
štais, turintį geriausius amerikoniškus vidurius, rūpestingai nureguliuotas 
ir gerai laiko laika. To laikrodėlio žemiausia kaina $15.00, bet musu nuže
minta kaina $5.95 ir apart to, dovanų dadedam DYKAI naujos sistemos 
skutamą mašinukę ir greit šaujantj 7 šūviais revolveri, gvarantuctą.

Nereikia mnms iš ankšto p risiąs t pinigą; męs Jums tikim. Iškirpk tik 
tą apgarsinimą ir prisiųskit mums, priduodamas J ūsų adresą, o męs Jums 
prisiųsim tuojaus Jums tą laikrcdėlj su mašinuke ir revolveriu per »-xpresą. 
Atsiimant, kada apžiurėsit ir radę viską srerai. užmokėkit agentui $5 95 už 
laikrodėlį ir parsiuntimo kaštus mašinukės ir revolverio Atsiminkit! Sku
timo mašinukę ir 7 šuviu Revolverį duodam Jums visai DYKAI, kaipo dova
ną; Jus užmokat tik už laikr<>de|į kaipo atlyginimą už tai prašome pagar
sint tarpe Jūsų visų draugų. Rašykit mums tuojau ir adresuok taip: (11)

UNIVERSAL COMPANYt^ft
62 N. Dearbon street, Dept. 14, Chicago, III.

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS, 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, oJeigu neturi mano katalogo, tai pnsiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų. Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų •instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

.į,,

Į

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir Išradimo 
geriausio budo gydymo, pripildyta tokia puikia medega, 
kad kitose. Iki šiol Išėjusiose lietuviškose knygose, to ne
galima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA '"DAKTARAS” aprašo visokių liįų vardas, kaip jos prasideda, kaip apsi- 
reiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išs.gydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip-pat apie moteris 
telpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge
riausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
būti laimingu.

TOJ KNYGOJE “DAKTARAS’* gražiai pamokina kaip vyrus taip ir moteris, kas būtinai 
kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems taip ir jauniems, žanotiems ir nevedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad galės 
daug visko prisiklausytu Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris 
fik neri būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais illiustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
knygą patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstu, roms- 
tirmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; taip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitas visokias ligas nuo saužagystės, sėklos nu bėgimo ir tt

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias ners iiekarstas ar kreiptis prie gy
dytojo, reiku Dalinai perskaityti knygą “DAKTARAS“.

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA “DAKTARAS" LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
ją išleido Philadelphijos M. Klinikas dėlei labo visuomenes, tad kiekvienas ją apturės dovanai 
kuris tik prisius kelias Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia ra
šyti adresas taip:

The Philadelphia Medieal Clinic 
1117 Waluut st., • Philadelphia, Pa. 
VIRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki o nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu taip 

jt raštu (lietuviškai) gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančius 
priimama šiomis valandomis ofise

Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki X Utarn. ir Pltn. vak. nuo 6 iki • vaL
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Nurašykit d-rui

į l. 7,.->

Kam apsi-

Gražųs paveikslai

>

Jus sako-

Chicago, III.

SOc. ir 
Wc. ir

—K lt r K ji' ‘t

dienomis nuo 9 valandos ryto ir net 

nu visokius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojai: Miss Ruth. D. Brovn, Miss, 
Joanna Walets, Prof. Julius Saldaus- 
kis, 1843 S. Halsted st., Chicago, 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge
riausia muzika
1843 S. Halsted st„ cor, 19th st, 

Phone Canal 3762. (8)

___

S laivinės proskos..........
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas.... 
Gumbo lasai “

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 24c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos risolrios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, koktaa 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jairv Jot>» brinin yra jnsę rrrikata, tai tuojim reikalaukite žyduoliu, rafydiarf arba 
atsilankydami į Litttmikę Aftteką.

VINCAS J. DAUNORA, Apttek-^
Mt Bedford Avansas JUngm North Mm satrCs Brooklyn, N. Y

i ir suorganizuot, kad galima bu-
1 tų atsispirt prieš skriaudą.

i

Nuo galvos skaudėj'imo. 14c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 14c.
Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas... .24c. 
Linimer.tas arba Expelleris. 

žilimo 
.Reumatizmo, 
lytiškų ligų.
kirmėlių....

PROF. OWEN yra 
vienatiniu specija- 
listu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest Jusiį TURTĄ 
t. y. sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sa^ 
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metij 
praktikos didžiau
siam ligonbutyj 
The Great Hospi- 
tal of London. taip 
išsilavino, kad da-

; bar nėra jau ligos, kurią jis negalėtu iš
gydyti. gvarantnoja jis‘ ir Išgydo visia- 
kias ligas: Paprastas, užsisenėjusias 

; chroniškas ir veneriškas. kaip motery 
taip ir vyrų.

Dėlto, jeigu sergate kokia nors liga, 
i tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
: jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytum: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa
peštas daktaras. Laiškus adresuokit 

I taip: (11)PROF. OWEN M. D.
221 E. 17 st-, Dą. E, Niw Įnik, N .Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Vargšas. — Už tai kad jus no
rėdami, idant dažiurėtojas ge
resnę akį ant jus turėtų, mėgi
not duot jam $20,00, bet per in
trigas kito žmogaus jus pastan-

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.*
Ciprijonui. — Kunigas Pra

naitis negali būti jokiu ”rimtu 
žydų talmudo žinovu,” nes kaip 
pats pasisakė Kijieve Beilio by
loje, jis Hebraiškos kalbos visai 
nemoka. Skųst jo popiežiui ne
reikia, nes be jokios abejonės po
piežius apie tą komediją žino, 
bet žino ir tai, kad katalikų ku
nigui neatbūtinai yra ką nors ži
not, kad apie tą dalyką kalbėt. 
Spėjimai yra tikėjimo pamatas.

A. B. C. — Pradėt Rusijos 
bankoj dėti pinigus galima nors 
nuo rubliaus, o ar jie prapuls, ar 
ne, negalima būt pranašu. Kar
tais turtingiausios bankos bank- 
rutija. Kariumenės neatitama- 
vimas nieko bendro netur su pi
nigais bankoj, ir dėlto, kad ka
riumenės neatlikot, pinigai ne
žus.

Krutomųjų paveikslų mašinu
kę galima parsivežt, bet be jo
kios abjonės reiks akčyžė mo
kėt. Kiek, aš nežinau, parašy
kit "Russian Consulate General,; 
22 Washington Sęuare, Nev 
York, N. Y.,” o jis pasakys.

SENI VYNAI if
GEROS DEGilNES

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON

Pasaulio Vargdieniui. — Jums 
sužeidė ranką, ir patekot į ligon- 
butį. Ant žaizdos uždėjo skūrą, 
kuri nepriaugo gerai ir prisieina 
ją piaut. Už tą dalyką nė ligou- 
bučio negalit oaduot teisman, 
nes jie darė kiek galėjo. Daug 
panašių klausimų yra: ar gali
ma apskųst daktarą ar ligonbu-
ti ? Norint apskųst daktarą ar ^os buvo užtėmytos ir pinigus 
ligonbutį reiktų darodyt, kad jis nepadavus jumis už tai išvarė, 
tyčia nenorėjo gelbėt, apsiėmęs ^a^ar n^e^° negali daryt. Duot 
tai arba, kad gydant buvo labai, kyšius bosams yra kriminališkas 
neatsargus ir neatbojantis. O prasikaltimas, taip kaip ir bo
tai darodyt, idant 12 vyrų (pri- 
saikintiejie — jury) patikėtų, 
kad daktaras tyčia žmogui ne
laimės geidė — beveik negali
mas daiktas.

sams imti, ir nors aš ir kiti su
prantam, jog žmogus tai darė 
norėdams duonos kąsnj pasilai
kyti, vienok įstatimdavėj ų ir 
teismu akyse jus kalti, o ne kom
panija, išvariusi jus iš darbo už 
siulijimą kyšiu.

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 
ir tiesiog 

iš Bostono į Bremeną 
Laivai išplaukia kas trįs savaitės

Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas No. 5.
Bouka Goldenxxxx Rye Why. 6^ 

,, Cogiiac Brandv ••• 
,, Višniovka
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas No. 8.
Bonka Kentucky Why 

,, California Brandv 
,, Višniovka

Spaniškas Port Wine
4 pilnos kvortos $.300 kaina.
Tie yra geri Gėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO. 
lapertutijal Ir Dufimj Likiarių ParKutijal.

Musų Ubalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiam tavorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

SPECIALISTAS
Gydyme ypatišku (slaptu) mote
riškų ir vyriškų ligų. Įsisenėju
sias kroniškas ligas išgvdo tikrai. 
PATARIMAI DYKAI!

I
 Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis
.1

•:

i

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieuų ir nuo 7-9 vakare. 
Nedelioms iki S vai. po pietų.

2 KATALI06A! DYKAI 1
VjPli lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knyjų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

J. Brazauckui. — Prasišalinus 
nuo kariumenės ir nepasinaudo
jus manifestu, nieko daugiau ne- Joneika. — Į Lietuvą gali- 
lieka, kaip gyvent užrubežij, ar- ma pasiųst expresu viską, bet 
ba sugrįžus priimt laukiamąją neviskas nueis. Priešvaldiškas daiktas, kad galėsit atsiimt kai-
bausmę. žmonės pasakoja, kad knygas visai neįleis cenzūra, o po j0 paveldėjas. Bet kam tuoj 

už drabužius gal prisieit akčv- provoties? Nurašykit d-rui 
žę (pošliną) mokėt. Todėl jei gijupui, o beabejonės su juom 
siųst, knygas atskirkit geriau susitaikysit geruoju, 
nuo kitų daiktų. Siunčiant, už 
viską reik užmokėt iš kalno, o 
jei adresatas nepriimtų, tada ex- 
preso kompanija praneš siuntė
jui, kad užmokėtų už grąžinimą 
atgal, jei to nepadaro, tad po ko
kių metų expreso kompanija 
daiktus parduos viešoje Imitaci
joje-

galima papirkt činauninkus ir 
gaut reikalingus bilietus nesto
jus, bet tas greičiaus neteisybė, 
dėlto, kad bilietai turi pereit per 
keliolika rankų, tad visus pa
pirkt sunku, todėl aš toms pas
kaloms netikiu. Galima papirkt 
urėdninką arba i rkariumenės 
daktarą, bet nevisą karei vijos 
valdybą —dėlto kad tas daug 
kaštuotų.

V. Basanavičiui. — Jei žmo
gus parsišaukia daktarą, ar jis 
išgydo ar ne, užmokėt turi. Jei 
nemokama, jis gal paduot į teis
mą ir gaut sau atlyginimą. Rei
kia atimt tai, jog nė viens dak
taras nėra viršgamtiška esybė, 
ir gydydamas jis daro kuonoge- 
riausiai, bet jei nepasiseka, tad 
ne jo kaltė. Už jo darbą ir pas
tangas jam priklauso atlygini
mas.

Kaz. Juodis. — Už gubernską 
pasportą, kurie yra su tokiu iš
važiavę, reikia mokėt 30 rublių 
į metus, arba 15 rub. kas pusme
tis. Už nebuvimą ant paantri- 
nimo kareiviškos tarnystės ga
lima gaut porą mėnesių Į ares- 
tantų rotas arba kalėjimą. Jei 
butumet pasinaudoję manifes

tu. tad bausmės nebūt buvę. Bet 
kaip dabar dalykas stovi, tad ge
riausiai to Kurliandijos guber
natoriaus pasporto nenaudokit 
visai, bet važiuodami pasiimkit 
konsulio ’prochondnuju," tad ne
reiks už pragyventą užrubežije 
laiką mokėt. Mat, jus esat Kau
no rėdybos, tad jūsų valdininkai 
nė nežinos, kad jus turėjot koki 
užrubežinį pasportą. O jei su
imtų. išsiteisint lengva: išva
žiavai su pasportu, ji pametei, 
sugrįžai tuoj slapta. Paskui ant
ru sykiu išvažiavai slapta ir pra
buvęs kelis mėnesius grįžti su 
konsulio pasportu. Bet sugrįžęs 
nuo bausmės dėl paantrinimo 
kariumenės tik gal ten ant vie
tos rublis išgelbės, šiaip jokio 
budo nėra.

Užinteresuotam. — Ar žmo
nės gyvena ant Marso ar ne, mo
kslinčiai dar tikrai nežino, to
dėl nė aš negaliu pasakyt, kokio 
jie tikėjimo, kokia jų valdžia ar
ba tiesos. Pagaliaus ką "tiesų 
skyriaus” vedėjas gal apie Mar
są patart? Tas skyrius yra tik 
"tiesų” skyrius, o ne populiariš- 
kų mokslų išguldinėjimas.

A. J. B. — Angliakasyklų bo
sai yra kompanijų agentai ir to
dėl jei neužmoka už iškastas an
glis, reik skųst komponiją. Su
prantama, kad neturtingam 
mainieriui sunku provoties su 
kompanija. Taigi geriausiai ap- 
siskųst savo unijai, o jei unijos 
nėra, susižinot su viršininkais

Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykšti, 128 puslapių.

Ateikite šiandien.
Visiškai be jokio atlyginimo ap- 
skaitliuosiu jums laiką, į kiek 
jusu ligą galima išgydyt

Iglametė praktika ir skaitlius 
išgydytu ligoniu yra mano liūdi 
jitnu.

VIENA KAINA
Paskiriu vieną kaina už gydymą 
pridedant gyduoles.*Atlyginimą 
už išgydymą paskirstau pagal 
jusu išgalę mokėti. Ateikit tuo
jaus.

VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
S:30 vakaro.

Šventadieniais: nuo 8 ryto iki 12 
vai. dienos.

Susikalbu jūsų kalba. (8)
1827 Blue IslandAve.

Chicago, III.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus ra di

džiausia atyda, nežiūrint ar ii 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIŪS.

EOVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydulea pri- 

siųsim.

naujausio* mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAB 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 
kuogeriausiai už nebrangių prekų.
336 Broadway, Be. Beste*. 

Gyvenimo riete 645

fn'RINYS:

t av v -----------7 a MOKYKLA ŠOKIŲ.J. M. Kazėnui. — Ta draugove . _ , _ , j., .
on- aaa j-- • u t. 4.-1 Prof- Julius Šalkauskas uztiknna, netur $2d,000 sudėjusi, bet tik kad išmokys šokti kiekvieną jauną ar 

$21 00 Viso susirašę 10 žmo- ,sen4- Išmokinu valsą 6 rųšių, taip, 
_ _ _ . . .. ... kad gali drąsiai eiti šokti publikoj,

mų 1 9 paėmė po 4 akcijas (še- Taipgi išmokinu ir kitus šokius su ke
rus) po $50, o vienas 6. Drau- liata vakarų. Mokinu kas vakaras.

, _ , ,. . . , . .. Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai,
gystes netur tiesu pirkt akcijų Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
korporacijos, ar tai laikraščiu siems, kurie nori išmokti šokti, ateiti 
, ., .. , . ... , - dienomis nuo 9 valandos ryto ir net
leidimo, ar kitokių, ir jei perka, iki 11 valandai vakare. Taipgi moki- 
ir jei kas paduotų teisman arba 
praneštu korporacijų komisijo- 
nieriui, tad Attorney General 
pradėtu tardymą taip vadinamą 
”quo varranto” ir draugystei 
čarteris butų atimtas.

Laisvamaniui.
švietusiems žmonėms kišties j 
parapijų vaidus? Tai parapijo
nų reikalas, ir tegul savo išvir
tą kisielių valgo. Inteligentams 
net nepridera rašinėt vyskupui 
ar kardinolui, kad kunigas lat
ras, pijokas ar paleistuvis, nes 
tas vistiek negelbės. Varnas 
varnui akies nekirs. Mus Cam- 
bridge lietuviai ir skundės ant 
savojo keliolika sykių, o ką ga
vo? Dar geriau, kur toks nedo
ras piemuo gaspadoriauja, grei
čiau tamsių parapi jonų akys 
prablaivės. Duok lietuviams pa
dorių, gerų kunigų, kurie gentle- 
moniškai apsieitų su žmonėmis 
—o tuoj pamatysit, žmonės liks 

aklais kunigo vergais. Skundą 
kardinolui atsisakom rašyti, nes 
ne musų, bet parapijonų reika
las.

P. Kvalkauskas. — Ką jums 
kas "sako,” nereikia atkreipt a- 
tidos, nes paprastai tie, kurie 
"sako” nedaugiau težino, kaip 
tie, kurie pasakoms tiki. Įstaty
mų dar jokių nėra kaslink mo
kėjimo skaityt ir rašyt visų tų, 
kurie atvažiuoja j Suvienytas 
Valstijas. Jei toks įstatymas 
pereitų per Kongresą ir prezi
dentas užtvirtintų, beabejonės, 
pamatysit laikraščiuose, ir ten 
bus pasakyta, ko reikalaujama 
ir kokias knygas bus leidžiama 
skaityt. Dabar gal važiuot pa
kol kas visi, ar moka kas rašyt, 
ar ne.

nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitrauki paveikslus, o išrody- 
sitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų.'kurie ėmėsi paveikslus pas: 

J. TAUKEVICIA (<)
727 M. Main st.. MontelIo.’Mass.

Giekur 
taip ge

rai ir 
puikiai 
nepada
ro pa
veiks
lus kaip 
lietuviš
kas ar
tistas 
Moute- 
lloj.

Dėlto 
vyrai, 
mergi

P. M. Skirgaila.
tės esąs mirusiojo kun. Dembs- 
kio brolėnas. Jei Dembskis ne
paliko testamento arba jei jis ! 
gyvas būdamas neužrašė savo! 
farmos ir knygų šliupui, galimas

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse— Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

- Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —’ Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

----- KAINA 25 c
‘‘Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,” 28 Broadvav, So. Boston, Mass.

SPAViEDiry&A

ui> ___ (i Oi! a n nu

Vyrai, ar turit SAKĘ?
Jau buvo viso
kių Szakių, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigų 
pašones ir kapi
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
kų laikraštis, su 
daugybe gražių 
paveikslų. “Ša
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip

Džian Bambos saliune skunerj ištuštinęs. Szakė talpi- 
na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą beždžio
nės su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 
kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:

“ŠAKE”
1607 N. Ashland St

431 Laivas 1,306,819 tont|

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia 6irlaivi| Kompanija Svietą.
Vienatinė tiesioginė linija 

-------tarp—■----  
BOSTONO ir HAMBURGO 

Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemšriubiniais partiniais laivais.

Puiki TREČIA K LESA, Pigi kaina. 
Įtaisyti visokį naujausi apsaugojimai 

Laivai išplaukia iš

Nev Torto, Philadelphia ir Baltlaoris 
------ — tiesiog į --------- 

Hamburgą
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE 
607 Boylston street, Boston, 

arba 45 Broadway, New York. 
arba pas vietinius agentus.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o lrar 
tamista ei
ni? — Paa 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir ge
riausia vi
sam Brook- 
lyne alus ir 

gardus užkandžiai. — Taip, ir ai 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas j; gan 
cigarai ir gardi degtinę, _ todfil 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai, 
po numeriu: (16-4)
74 Grand SU kampas Wyte Ava 

BROOKLYN, N. Y.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lnkUkee

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbų gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. 

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

bramoausis žmogau w
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Nevv York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas....................Sl.#0
Gyvasties Balsamas....................... 75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas....................... 50
Nuo kosulio..................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50

- 10c. ir 1.00
.25 
.10 

5.00
.25 
.25 
JO

______ .25 
50c. ir 1.00

Nuo plaukų j
Nuo Keumati:
Nuo lytiškų
Nuo dusulio. 
Nuo 
Antiseptiška mostis,
Nuo viduriavimo....................
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .24 
Proikos dėl dantų....................... 24
Karpų naikintojas........................lt

8]»VE



v KELEIVIS

Iš Amerikos.
Lietuvis bombistas "patri

jotas." .
Nevv Yorke policija andai 

susekė ir suėmė gaują žmo
nių, kurie užsiimdavę raši
nėjimu biznieriams laiškų, 
reikalaujančių pinigų, o už 
neišpildymą tokių reikalavi
mų padedavę bombas. Tarp 
kitų suimtųjų pasirodė ir 
lietuviškas vardas: Antanas 
Sadaitis. Vietiniai anglų 
laikraščiai pavadino ji len
ku ir pridėjo da. kad tai 
"karštas lenkų patrijotas.” 
Lenkų laikraščiai tuomi la
bai pasipiktino ir pakėlė 
protestą, kam jų tautos gar
bę šmeižia. Antanas Sadai
tis esąs lietuvis, o ne lenkas.

Dabar ”V. L.” taipgi pa
tvirtina. kad tas bombinin- 
kas yra lietuvis, tik lietuvis 
Amerikoj gimęs ir jos Įstai
gose užaugintas. -Jo tėvai 
buvo atvažiavę iš Lietuvos, 
bet abudu pasimirė, palik
dami mažą Antanuką pliku 
našlaičiu. Nesant kam juo 
rupinties, jis buvo paimtas 
auginti amerikiečių institu
cijom čia jis išmoko ameri
konišką kalbą, išmoko patri- 
jotiškus Amerikos hymnus 
giedoti, o paskui dapildė sa
vo "apšvietimą" gatviniais 
papročiais.

Taigi Sadaitis greičiau 
bus Amerikos "patrijotas,” 
o ne ateivių.
New Yorko iždininkas pasi- 

piovė.
Buffalo. N. Y. — Praėju

sioj nedėlioj pasiplovė čionai 
viešbutyje New Yorko vals
tijos iždininkas John J. Ke- 
nnedy. Jį rado su perpiau 
ta gerkle. Šalia jo gulėjo 
kruvina britva. Šiomis die
nomis jis gavo žinią, kad 
jam reikia stot i teismą, kur 
bus nagrinėjama New Yor
ko valdininkų vagystės. Spė
jama, kad tas ir buvo jo nu
sižudymo priežastimi.

I

keti, 12 vasario atėjo su re
volveriu ir šovė sunkiai jų 
sužeisdamas; paskui pašovė 
jos tėvus ir ten pat pats nu
sišovė.

Los Angeles, Cal. —L.S.S. 
39-ta kuopa buvo surengus 
andai vakarą ir vaidino ‘ ‘Au
dra Giedroje.” Betodar buvo 
Džian Bambos ir Ridziko 
“spyčiai" ir deklamacijos, o 
A. Smith paaiškino, kas yra 
tie socijalistai ir ko jie nori. 
Vakaras pavyko gerai ir žmo- 

i nėms, kurių buvo apie 300, 
labai patiko. Pelno liko apie 
$70.00. Povas.

V

Vietinės Žinios
Tankiai ateina "Keleivio" 

redakcijon dievobaimingų 
katalikų ir skundžiasi, kad 
"tėvelis" juos perdaug nulu
po arba nemandagiai su jais 
apsiėjo. Taip va aną vaka
rą atėjo vaikinas ir pradėjo 
prašyt, kad "kunigą paduot 
po gazietas." Kunigas baž
nyčioj išvadinęs ji "kiaule" 
ir padaręs didelę gėdą prie 
žmonių. Girdi, nunešiau kū
diki pakrikštyt: kada padė
jau kunigui du doleriu, ku
nigas 

;sako:
monas,

Bet _________
dakcija gali padaryt, 
nesyki sakėm. o
yra begėdžiai ir be jokios są
žinės išnaudoja žmonių tam
sumą. O jei kas nenori 
mums tikėti ir tyčia duodasi 
išnaudoti, tai kam da paskui 
skųsties. kad kunigas per
daug nuskriaudė ar iškolio- 

į jo. jeigu permažai jam duo
ta ? Neikit pas ji. o jis varu 

■ neatims ir neiškolios.

Lietuvos Dukterų draugy- bridge, Mass. Kviečia atsi- 
stė nuo šio laiko priiminės ir lankyti visus. Komitetas, 
vyrus, todėl ir vardas lieka —-.......... ” -

Lietuvių Duktė- KONCERTAS IR ŠOKIAI 
rengiama Cambridžiaus lie
tuvių "Laisvės” choro suba- 
tos vakare. 21 vasaro (Feb- 
ruary), 1914, svetainėj "St. 
George" Hali, 2 Centrai Sq., 
Cambridge. Mass.

Gerbiami draugai ir drau
gės nepamirškite atsilankyt, 
nes bus tai vienas iš puikiau
siu vakaru, kokie buvo Cam- 
bridge’iuj. Visus kviečia 

"Laisvės" Choras.

pakeista
rų ir Sūnų D-stė.”

Vasario 12 dieną buvo 
šalčiausia diena Bostone bė- 
gije 18 metų. Pačiam Bos
tone 10 vai. iš ryto buvo 11 
laipsnių žemiau zero. o ap
linkiniuose miesteliuose 
temperatūra da žemiau nu
puolė. pavyzdžiui. North 
Readinge buvo 27 laipsniai, 
Marlboroje — 21, \Vake- 
fielde 
nušalo rankas ir kojas.

21.
20 . Daug žmonių

Hyde Parke lietuvių koo
peracija jau pereitoj suba- 
toj atidarė krautuvę. Pir
ma diena pardavė apie už 
$50.00.

Pereitoj nedėlioj buvo pa
rengtos kelių lietuvių susi
dėjus su lenkais darbininkiš
kos prakalbos. Lietuviškai 
kalbėjo "Keleivio” redakto
rius. Susitvėrė L. S. S. kuo
pa.

Parsiduoda Forničiai.
Geri, dideli forničiai, nau

jai Įtaisyti ir mažai vartoti 
parsiduoda pigiai. Naudoki
tės gera proga. Malonėkit 
kreipties šiuo adresu: (8) 

Mr. J. U.
132 Botven st.. 3-rd floor, 

So. Boston, Mass.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

I

Stejtas

■>

)) Pranešu visiems, važiuoju
y j kitus miestus palaidoti velionis ir 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai, 

v bet visados paskaitau da pigiau. Taip- 
>r > gi padarau už pigią kainą pomninkus 
(į; arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
(y ; karietas ir automobilius visokiems 
■ R Į reikalams.

S. BARACEVIČIA,
ly 258 Broadway, So. Boston. Mass. 

Telephone: So, Boston 839-J.

•

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga posakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 

pragai&ti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomus?. privatnai ir slapta, su *na- 
žais kaštais. '".Š

Tuksiančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuue knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurio* vyru turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Mfsužmokam ir pačia. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO. 
L 301, 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui ay kai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsius tume t man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardę.........

Adresas

50,000
NYGU

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigaru.
Pr eiaamiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadwaj ir 259 0 sireets,
SO. BOSTON. MASS.

atidaro sa- 
krau- 
neto.

v

LIETUVIAI!

IKosulys
I

i a p-

••A.siKI Chicago, Ulinois

)

buvo

4_

be Dokumentai

męs parūpinant hypotheką 
atliekam visus reikalus kuo-3Ė

10 Kaina 10 ir 25 centai.
«
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Laisvės
gra-

Bankioė Kontora po priežiūra Mass. valstijos. 
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

1112 W. 35111 st.,

į>

į

M 4

Vasario 28. 7 vai. vakare 
71 kuopa L. S. S. rengia la 
bai puikų koncertą svetai 
nėję 7 Burleigh str., Cam-

nusilpnina žmogų 
sunkina k vf > ..•> v imą.

ypač Įdomus, nes 
buvo 

Grine-

...

T niTTnlrAviFnn Parduodam ant visų geriausių %Laiv aKortes.
jų prekes. Į Rusiją važiuojant, aprūpinant konsuliaus 
pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $3200 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: $2700 visas kelias.

Pinigu siuntimas

Šios visos jryduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tu- negauni nueik pas jj, jis turi. 
Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

atida-

52.15
65.15
78.15
91.20

104.15
130.15
156.15
182.15
208 20

Už. 100 rub.
125
150
175
200
250
330
350
400

Uz 5 rub.
10
15
20
25
30
35
40
45

Už. 450 rub. 234.20 £

500
600
700
800
900

1000
1500
2000

A

pažiurėjo skersai ir 
"Išrodai kaip džentel- 

■. ale esi kiaulė." 
kagi čia "Keleivio" re

ples 
kad kunigai

Prie kooperacijos atidarymi
Ateinančioj subatoj lietu

vių kooperacija 
vo valgomųjų daiktų 
tuve ant Broadvav, 
D st.

Prieš kooperacijos
"ymą. pėtnyčios vakare bu 
tamtikros m’^kpibos lie^uv”. 
svetainėj. Prasidės 7:30 vai. 
Lietuviai ir lietuvės kviečia
mi atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia.

Sekr. M. A. Balčiūnas.

So. Bostono lietuviai ne- 
; užilgo turės progą savo a- 
kimis pamatyti, kaip buvo 
užmuštas Rusijos caras A- 

Geksandras II. Tas atsitiki- 
■ mas vaizdingai perstatoma 
tragedi j o j "NIHILISTAI." 
kuriuos L. S. S. 60 kuopa 
vaidins 7 kovo tame nat teat
re. kur buvo 
rija Magdalietė

st

Pigios Kainos Dideli Laivai 
tiražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestovvn.

Parsitrauk giminiečius ar draustus 
iš tėvynės per M hite Slar Liniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresu 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės*
Kompanijos ofisas. ’84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadtvay,

So. Boston.
Polish Industrial As<n, 37 Cross st 
P. Bartkeviėia. 877Cambridgest., 

East Cambridge.
.J Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro t o.. 92 Salėm st.
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado;

tatoma "Ma- 
— Dudley 

t. Opera House. 113 Dudley 
.. Bostone.
Šis veikalas tik pirmu kar

tu ant scenos bus statomas, 
todėl patartina kiekvienam 
nuvažiuot jo pažiūrėt. Lie
tuviams j 
pats caro užmušėja 
lietuvys, studentas 
vęckis.

Praėjusioj nedėlioj 
socijalistų prakalbos Labda
rystės D-jos salėje. Kalbė
jo Svotelis, paskui Michelso- 
nas. Pastarasis kritikavo 
lietuviškas vestuves su jų 
torielkų daužymais, armoni
kų spiegimais, nežmoniškais 
riksmais irgirtuokliavimais. 
Patarė darbininkams tokių 
vestuvių nekelti. nes jos 
daug lėšuoja ir tik žmonės 
juokina; taipgi, sakė, ir 
šliubo ne būtinai reikia. Ap
sivesti galima civilišku bu- 
du, užtvirtinant savo jung
tuves pas taikos teisėją (jus- 
tice of the peace); toks ap- 
sivedimas ir žmoniškiau iš
rodo, ir kur kas mažiau kaš
tuoja.

Tarpe prakalbų
Choras iš Cambridge 
žiai padainavo.

Nedėlioj, 22 vasario, 
vai. ryte bus L. S. S. 60-tos
kuopos susirinkimas po No. 
376 B’v. ay. Visi nariai teik
sis pribūti, nes yra svarbių 
reikalų.

Sekr. T. Sarapas.
Lietuvos Dukterų dr-stė 

rengia ateinančioj nedėlioj 
prakalbas lietuvių svetainėj. 
Kalbės F. J. Bagočius. S. Mi- 
chelsonas ir V. Kaunas. Prie

Bagdonai gauna $500.000.
Wilkesbarre, Pa. — Jur

gis ir Jonas Bagdonai, ku
rie du tarnauja čia vienoj 
valgykloj už patarnautojus, 
10 vasario gavo žinią, kad 
Rumunijoj mirė jų dėdė, pa
likdamas jiems ŠoOO.OOO

Pavardė Bagdonas grynai 
lietuviška. Nejaugi tai bu
tų lietuviai.
Chicagoj nevalia spjaudyt 

ant šaligatvių.
Chicagoj uždrausta spjau

dyt ant šaligatvių. Vasario 
7 d. policijos teisme nubaus
tą 56 žmonės po SI už per
žengimą to Įstatymo.

Kun. Sehmidt juokiasi.
New York. — Kada 11 d. 

vasario kunigui Schmidtui 
perskaityta mirties nuo- 
nuosprendis, jis plačiai nu
sijuokė.
Norėjo užmušti laivyno ofi- 

cierį.
Vera Cruz, Meksika. — 12 

vasario nežinia kas šovė čio
nai Jungtinių Valstijų kariš
ko laivo "Connecticut" ofi- 
cieri Arthurą Cooką ir leng-| 
vai ji sužeidė.
Susprogdino traukinį su ka

reiviais.
Ties Las Canaos 12 d. va

sario Meksikos revoliucijo- 
nieriai pakasė po geležinke
lio bėgiais dinamito minas 
ir susprogdino visą traukini 
su kareiviais.

15,000 bedarbių M’ashing- 
tone.

Daugiau kaip 15,000 žmo
nių be darbo vaikščioja kas 
diena AVashingtono gatvė
mis jieškedami darbo.
šovė merginą, jos tėvus ir

save.
Balti more, Md. — Tūlas 

A. Ovitinskis, 40 metų am
žiaus vyras, perpykęs, kad to da dainuos "Birutės kan- 
L. Godlevskaitė, 15 metų kliu" choras. Prasidės 2 
mergaitė, atsisakė už jo te-! vai. p0 pietų.

Severos 
Balsamas 
Plaučiams
Severa's Balsam for Li

Kapitalas 250,000.00 dol.
Perkelkite savo pinigus bankan, kuri yra po 

globa ir priežiūra Valdžios.
Banka moka 3% nuo visų Įdėtų pinigų. Pro
centai skaitluojami du sykiu metuose ir paskui 
procentai už procentus yra mokami. Knygutę 

duodame dykai.
Terkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

dėl -Jūsų iškalektavosime pinigus.
Jeigu valdžia laiko šičia pinigus sudėtus pačto 

bankose, kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Subatomis ir Panedėlisis iki R r. vak. Šiaip iki-4 v po pietų.

ODOS SVEIKATA
reikalauja kasdieninio pri
žiūrėjimo i r daboji m<. k» i 
odos skylutes butu užlai
kytos atviros ir grynos.

Severos Gydantis 
Muilas Odai
(Severa’s Medicated Skin Soap) 

yra dideles vertes muilas. 
Patariamas kūdikiu mau
dymui, prie barzdos sku
timo ir moterims, norin
čioms dailę odą turėti. .Jis 
užlaiko odos skylutes, va
dinamas porais, švariai ir 
neleidžia joms užsikimšti. 
Puikus barzdai skusti.

Kaina 25 centai.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Syducliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos SI.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1 00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mestis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

llostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

Gyduolės nuo vištakių (coro’s) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas r.uo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.

Visol ie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. $1.00. $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių p&siaptingų 
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauja.

Receptus sutaisau te?singai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiųsįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS

i
i
i

J 
i že~i 

miausį kursą. Tos pre-| 
* kės yra su prisiuntimol 

lėšomis. Pinigai nueina Į 12 — 14 dienų Į vietą, o bėgy-1 
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjoj 
ir pasiunčiam siuntėjui. " Y

Pinigų kaina su persiuntimu. y
Už 50 rub.
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70
75
83
85
90

260.00
312.10 T
364.00 *
416.00 H
468.00 Įįj
519 00 B

778.50 £ 
1038.00 T' 

m 
visokius dokumentus, £

26.15
28.75
31.35
33.95
36.60
39.20
41.75
44.35
46.95

Padarom
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-|| 

’ viemastis, Kupčyje Krieposti, f 
Otzvv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumu. J 
Mus ofise dirba Notaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš- £ 
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada-1 
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba-| 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Namus perkant. I
of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingus £ 
dokumentus. Jei reik, męs parupinam hypotheką į 
(Mortgagius), Įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo-£ 
noteisingiausiai.

Nelaimėj 
ūkesiškas popieras

Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs 
duodam teisingą rodą kaip atgaut 

1 atlyginimą už nuostolius.
Norinti likti Ame
rikos piliečiais, męs 

’ noriai patamausim
ir nurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo 
valdžios.

Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai 
ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži
ningai ir atsakančiai.

“KELEIVIO” AGENTŪRA 
28 Broadway, So. Boston, Mass.




